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STÆRKE BYMIDTER
MED ET LEVENDE BUTIKSLIV
En levende bymidte med handel og kulturelle og sociale
oplevelser er et stort aktiv for en by.
Butikkerne er målet for mange ture til bymidten. Men
ud over køb af varer resulterer det også i sociale møder,
oplevelser og overraskelser. Vi nyder torvehandlen, tager fat
i en skjorte på et stativ, køber vintersko, snuser i butikken
med lokalt produceret kunsthåndværk og sætter os på en
bænk og nyder bylivet.

Det har jeg undersøgt i et stort innovationsprojekt med
støtte fra COWIfonden. Resultatet er en "værktøjskasse" i
bogform med 12 indsatsområder med eksempler, cases og
inspiration. Pixi-udgaven har du i hånden nu.
Selve bogen præsenteres på to konferencer, hhv. den
24/11 2016 i Roskilde og den 1/12 2016 i Herning og kan
herefter downloades på cowicitycreators.wordpress.com

Men nethandlen, strukturforandringer i butiksudbuddet,
efterdønningerne fra finanskrisen og nye krav fra forbrugerne har udfordret butikkerne. Særligt i de mindre byer er
mange butikker faldet bort i de senere år.

Konklusionen er i øvrigt klar: Med de rigtige initiativer er
det muligt at fastholde og udvikle detailhandlen i mindre
og mellemstore byer. Det kræver kommunalt lederskab,
et bredt og struktureret samarbejde blandt byens aktører
samt innovation og udvikling i detailhandlen.

Hvordan fastholder man levende bymidter med et spændende butiksudbud? Hvilke greb er der, og hvor er der
gode erfaringer, andre kan lære af?

God læselyst!
Venlig hilsen
Torsten Bo Jørgensen
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TI TENDENSER, DER PÅVIRKER
BYMIDTERNE OG DERES DETAILHANDEL
ens. Dermed bliver individuelle butikker og et charmerende
bymiljø med mange oplevelser vigtigere som konkurrenceparameter.

1. FORBRUGERNE HOLDER PÅ PENGENE
Med finanskrisen i 2007 skete der en historisk opbremsning i borgernes forbrug. Der skete et fald med ca. 25 %
for beklædning og ca. 15% for øvrige udvalgsvarer. Der
bruges igen flere penge, men forbruget i fysiske butikker er
i 2015 stadig på et niveau svarende til 2004/5.

4. BUTIKSCENTRENE VINDER MARKEDSANDELE
Butikscentrenes markedsandel vokser fortsat med ca.
0,5% om året. Deres andel af den samlede detailomsætning udgør ca. 25%. Butikscentre i bymidten kan samlet
set styrke en handelsby, mens erfaringen er, at butikscentre
uden for bymidten over tid svækker bymidtens butiksliv.

2. E-HANDLEN VOKSER
E-handlen vokser, og 15% af udvalgsvarerne og 1-2% af
dagligvarerne handles pt. på nettet. Andelen stiger med
ca. 10% om året (af ovennævnte tal). Også grænsehandlen
er betydelig. Det skærper kravene til de fysiske butikker.
Service, rådgivning, faglig specialisering, en attraktiv butik,
brug af sociale medier og webshop er blandt strategierne
hos dem der klarer sig.

5. BYMIDTERNE MISTER OMSÆTNING TIL DERES
EGEN PERIFERI
Det er der flere grunde til:
• Dagligvarediscountbutikker placeret ved indfaldsvejene
• Butiksområder med butikker som Jysk, T. Hansen.
Jem&Fix placeret i kanten af bymidten
• Butiksområder til særligt pladskrævende varer placeret
uden for bymidterne
• Udvalgsvarebutikker placeret i områder for særligt
pladskrævende varer.

3. FLERE KÆDEBUTIKKER – BYERNE BLIVER ENS
Kædernes andel af bymidternes udvalgsvarebutikker stiger.
Det er positivt, fordi kæderne har stærkere økonomi, fælles
hjemmesider, webshop, ressourcer til at uddanne personale etc. Omvendt betyder det, at bymidterne bliver mere
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6. BORGERNE ER BLEVET MERE MOBILE OG KØRER
GERNE EFTER DET RIGTIGE BUTIKSUDBUD
Borgerne er blevet mere mobile og kører gerne langt
efter en koncentration af spændende butikker, enten i en
velfungerende bymidte eller et indkøbscenter. Alene fra
1993 til 2016 steg antallet af personbiler i Danmark fra 1,6
til knap 2,4 mio. Omvendt kan selv mindre byer tiltrække
mange tusinde besøgende udefra til populære events.
7. BYMIDTERNE BLIVER MERE BLANDEDE
Der sker i disse år et langsomt skifte i sammensætningen
af bymidternes funktioner. Butikker kommer relativt til at
fylde lidt mindre, mens cafeer, restauranter, takeaway,
fitness og alt andet til kroppens skønhed og sundhed samt
mange andre servicefunktioner kommer til at fylde lidt
mere. Der er i dag typisk flere af de andre serviceerhverv,
end der er butikker i en bymidte.

9. DAGLIGVAREFORSYNINGEN HAR SANDSYNLIGVIS
ALDRIG VÆRET BEDRE
Dagligvarediscountbutikkernes fremmarch er endnu en
markant udviklingstendens. I mange tilfælde får de lov til at
placere sig ved indfaldsvejene til en by, hvilket er uheldigt,
da det svækker butiks- og bylivet i bymidten. Indkøb i
dagligvarebutikker kombineres i ca. 15-20% af tilfældene
med indkøb i udvalgsvarebutikker, og mister bymidten en
dagligvarebutik, kan det ”koste” 2-4 udvalgsvarebutikker.
10. BYER MED SAMME UDGANGSPUNKT PERFORMER
MEGET FORSKELLIGT
Byer med samme udgangspunkt klarer sig meget
forskelligt. Det er tydeligt, at evnen til lokalt at ”gøre de
rigtige ting” spiller en stor rolle. Kommunalt lederskab,
fælles visioner, samarbejde og et højt ambitionsniveau hos
alle parter i bymidten – kommune, grundejere, butikker,
cityforening mv. – spiller en afgørende rolle.

8. UDVALGSVAREHANDLEN KONCENTRERES – MEN
OGSÅ MINDRE BYER HAR GODE MULIGHEDER
Udvalgsvarehandlen koncentreres i disse år løbende i de
lidt større byer og butikscentre. Imidlertid viser erfaringen,
at byer ned til 5000-6000 indbyggere med de rigtige strategier har gode muligheder for at bevare et bredt udbud
af udvalgsvarebutikker. For byer med væsentlig turisme
gælder det byer helt ned til omkring 3000 indbyggere.
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SKAB EN FÆLLES FORTÆLLING OG EN
HANDLINGSPLAN FOR BYMIDTEN
• Hvor er der hurtige succeser, der giver energi og
fremdrift?
• Løbende fremdriftsmøder i en kernegruppe af aktører
• Et årligt stormøde, hvor der gøres ”offentlig” status på
fremdriften
• En årlig studietur på 1-2 dage, hvor der hentes ny
inspiration

Det er vigtigt med en fælles fortælling om den bymidte,
man gerne vil skabe – det skaber retning og motivation.
Vision og handlingsplan er gode redskaber her.
Kommunalt initiativ og lederskab er afgørende, når
bymidtens interessenter skal samles, visioner og indsatser
defineres og den løbende fremdrift sikres.
Kommune, grundejere og butikker er nøglespillere i skabelsen af den levende bymidte, men også lokale kulturaktører,
medier, banker og erhvervsmæglere er vigtige medspillere.

EKSEMPEL: I Ringe blev grundejerne i midten af
1990’erne gjort opmærksom på deres medansvar
for en pæn bymidte. Et par år efter var de fleste
ejendomme sat i stand.

Man skal tænke alle indsatser med, når man vil styrke
bymidten og dens butiksliv – så de lavthængende frugter
bliver plukket med det samme, og de mere langsigtede
indsatser defineret. Man kan arbejde med:

EKSEMPEL: 14 byer har siden 2015 deltaget i
COWIs netværksforløb ”Styrk butikslivet i bymidten”. Med afsæt i den enkelte bys potentialer
arbejder deltagerne med vision og handlingsplan
for deres bymidte. Forløbet har flere steder ført
til en ny organisering af bymidtens aktører.

• En fælles vision for, hvordan bymidten skal være om 5 år
• En handlingsplan for indsatserne på 6-måneders og på
3-5-års sigt
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STYRK ORGANISERING,
SAMARBEJDE OG DIALOG

Samarbejde, organisering og dialog er nøgleord, når
bymidtens potentialer skal forløses. En stærk organisering
af handelslivet eller evt. en bredere forening kan bidrage
væsentligt til at frigøre potentialerne. Erfaringen er også, at
en fastansat citymanager kan spille en stor rolle.
EKSEMPEL: ”Vores Ikast” har siden 2014 forenet
butikker, virksomheder og foreningsliv i den
midtjyske by. Det har givet power og fremdrift,
bl.a. fordi man samtidig ansatte en citymanager.
På to år er medlemstallet steget fra 73 i den
gamle struktur til mere end 250 i ”Vores Ikast”.
Foreningen er blevet en dynamo i udviklingen af
byen.

Man kan:
• Styrke organiseringen ved at danne en bredere forening,
som samler butikker, virksomheder og foreningsliv
• Fremme opbakningen fra handelslivet ved at optimere
medlemsfordele og kontingentstruktur, så de svarer til
medlemmernes ønsker
• Få en ambassadørgruppe til at hverve medlemmer
og kommunikere fordelene ved at stå sammen om fx
markedsføring, synliggørelse og events
• Ansætte en citymanager – enten i kommunalt regi eller
finansieret via kontingenter
• Holde hyppige, uformelle kaffemøder, hvor kommune,
handelsliv og grundejere udveksler viden og sikrer fælles
fodslag og fremdrift

EKSEMPEL: I Skælskør holder
Erhvervsforeningen et kaffemøde uden dagsorden den sidste torsdag i måneden kl. 8-9. Det
giver masser af energi og inspiration, og efter en
time ved alle, hvad de andre er i gang med.
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SKAB EN KONCENTRERET BYMIDTE MED EN
TÆTHED AF BUTIKKER OG SERVICETILBUD

En koncentreret bymidte er afgørende for et stærkt
butiksliv. Butikker og servicetilbud skal ligge tæt sammen.
Der er mange muligheder for at skabe en koncentreret
bymidte.
Man kan fx:
• Politisk melde ud, at man prioriterer en levende bymidte
og investerer i den
• Placere funktioner som bibliotek og borgerservice
direkte i handelsområdet
• Fastholde, at der i et bestemt område kun må ligge
butikker og cafeer i stueetagen
• Fastholde, at dagligvarebutikker skal ligge i den
funktionelle bymidte
• Undlade at udvide/opføre butikscentre med dagligevareeller specialbutikker uden for bymidten
• Placere områder med større udvalgsvarebutikker/
pladskrævende varer i kontakt med bymidten
• Tilstræbe en klar arbejdsdeling imellem handelsområderne i kommunen
• Holde en stram bymidteafgrænsning

EKSEMPEL: Ringe har bevaret en stærk detailhandel i bymidten med både dagligvarebutikker og
udvalgsvarebutikker. Politikerne har fastholdt, at
dagligvarebutikkerne skal ligge i centrum, og at der
på to centrale handelsgader kun skal ligge butikker.
Byens bibliotek ligger ud til handelsstrøget, og der
er store, attraktive p-pladser direkte i centrum.
EKSEMPEL: I 2014 fik Herning et nyt, flot bibliotek
med en stemningsfuld cafe direkte på gågaden.
Med 1600-1700 daglige besøgende er det blevet
et nyt ankerpunkt i bymidten. Åbningstiden er
8-21 mandag-torsdag og 8-17 fredag-søndag, og
dermed understøtter det bylivet i mange af døgnets
timer.
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STYRK ANKOMSTSTRUKTUREN – GØR DET
INDBYDENDE FOR ALLE TRAFIKANTER

Bymidten skal være tilgængelig for både bilister, cyklister,
fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

EKSEMPEL: Silkeborg Kommune investerer 33,4
mio. kr. i en parkeringskælder med 223 pladser
under byens torv. Projektet er en målrettet investering i en by med butikker, byliv og oplevelser.
Det finansieres til dels ved, at der på overfladen
frigøres attraktive grunde, som kommunen kan
sælge. Projektet indvies i 2017.

Man kan styrke ankomststrukturen ved at:
• Synliggøre bymidtens p-pladser effektivt fx med
dynamiske tavler
• Skabe store, centralt placerede p-pladser med byrumskvaliteter
• Finde en balanceret tids- og takststruktur, der sikrer en
vis udskiftning af parkanterne i den centrale bymidte
• Skabe attraktive passager fra p-pladserne til handelsområdet
• Gøre det attraktivt også for cyklister, fodgængere og
brugere af kollektiv transport at ankomme til bymidten
• Skabe en flot indgang til handelsområdet fx med
attraktive hjørnebutikker, ”velkommen til…” .

EKSEMPEL: I Haslev skabes p.t. attraktive
passager mellem to ankerpunkter i bymidten:
handelsstrøget og de store p-pladser ved dagligvarebutikkerne. Alene Meny og Netto har mere
end 1 mio. kunder om året. En skulpturel port
skaber en visuelt samlet overgang fra p-pladserne til handelsområdet.
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STYRK BUTIKSUDBUDDET
– OG TÆNK I HELE BUTIKSMILJØER
• Hjælpe lokale producenter af kunsthåndværk, design,
delikatesser mv. med at lave et fælles udsalgssted, evt.
med produktion på stedet
• Overveje at supplere med butikker, der drives på frivillig
eller socialøkonomisk basis
• Styrke torvehandlen ved at optimere placering, organisering, åbningstider og stadernes profil
• Lave en fælles webshop for byens butikker

Butiksudbuddet har stor betydning for kundernes valg af
handelsby. Det optimale er et miks af dagligvarebutikker og
kædebutikker, der trækker folk til – og individuelle butikker,
der giver byen kant. Det har også stort potentiale at skabe
hele butiks- og bymiljøer med en selvstændig identitet som
fx Jægersborggade i København.
Der er mange muligheder for aktivt at styrke butiksudbuddet. Man kan:
• Understøtte generationsskifter ved at være på forkant
og finde den løsning, der muliggør, at butikken fortsætter
• Synliggøre elevpladser over for byens unge og hjælpe
med at matche elever og butikker
• Kontakte ”manglende” kæder – der er mere end 200
butikskæder tilstede i bymidter med 5000-10000
indbyggere
• Skabe og synliggøre hele butiks- og bymiljøer med en
ensartet profil. Grundejerne er vigtige her.

EKSEMPEL: Citymanageren i Hedensted hjalp
i 2015 med at generationsskifte slagteren i
Hornsyld ved af finde lokale investorer, der kunne
låne svenden penge til at overtage butikken.
EKSEMPEL: ”Fabrikanterne” i Vejle er et
500 kvadratmeter stort innovationsmiljø for
detail-iværksættere inden for bolig, livsstil og
design. Stedet kombinerer butik, værksteder og
workshoplokaler.
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STYRK EFTERSPØRGSLEN
– FÅ FLERE MENNESKER I BYMIDTEN

Flere boliger i bymidten er et godt redskab til at understøtte
butikkerne, fordi vi køber dagligvarer tæt på vores bopæl,
og på 15-20% af indkøbsturene forbindes køb af dagligvarer også med udvalgsvarer. Man kan også planlægge for
mere erhverv i bymidterne og tilbyde ældre mennesker og
turister bustransport til handelsområderne i byen:

EKSEMPEL: I Hvalsø opføres p.t. en helt ny
bymidte med butikker, boliger og liberale erhverv.
Den rummer bl.a. 47 almene familieboliger på 2-4
værelser. SuperBrugsen er driver på projektet,
der skal fremtidssikre Hvalsø som handelsby.
Det blev accelereret af en detailhandelsanalyse,
der viste, at borgerne brugte mange penge på
shopping – i andre byer.

Man kan styrke efterspørgslen ved at:
• Understøtte boligprojekter i bymidten, evt. kombineret
med butikker i stueetagen
• Søge dialogen med indenbys og udenbys investorer om
deres interesse i at bygge
• Kortlægge ledige grunde og forfaldne bygninger uden
bevaringsværdi
• Udarbejde investeringsbudgetter, der viser økonomien
for nye byggeprojekter
• Planlægge for bl.a. liberale erhverv i bymidten
• Arrangere bustransport for seniorer og andre, der har
svært ved at komme til bymidten på egen hånd
• Arrangere shuttlebus fra færger og events i oplandet

EKSEMPEL: I Hvidovre er der to gange om måneden en populær busservice for ældre, der kan
komme på indkøbstur til byens to butikscentre,
hvor de har nogle timer til indkøb. Det arrangeres
af ”Det Frivillige Ældrearbejde” under Hvidovre
Ældreråd og koster 20 kr. for deltagerne.
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FÅ KUNDERNE TIL AT BLIVE LÆNGERE
– STYRK OPHOLDSKVALITETERNE

Opholdskvaliteterne er afgørende for, hvor længe vi bliver
i en bymidte – så indkøbsturen ikke bare skal overstås.
Bymidten skal være attraktiv og indbydende, og der skal
være rent og pænt, ligesom man skal kunne hvile sig på en
bænk eller en cafe.

•
•
•
•

Ift. opholdskvaliteterne kan man arbejde med:
• Ren og pæn bymidte – evt. samarbejde med frivillige
• Belægninger og byrum i rimelig kvalitet
• Velholdte ejendomme
• Smukke indgangspartier til butikkerne – levende
gadeudstillinger
• Smuk aften- og vinterbelysning (i stedet for julebelysning)
• Oplevelser i byrummene – kunst, pop-up-udstillinger,
midlertidige bylivstiltag
• Bænke og løse stole – så man kan sidde uden betaling
• Godt udbud af cafeer og restauranter
• Pæne toiletter – evt. i samarbejde med cafeejerne

Evt. gratis Wi-Fi
Legepladser til børnene, gerne i forbindelse med cafe
Lommeparker og vand direkte i bymidten
Skiltning til attraktioner, butiksmiljøer, toiletter etc.

EKSEMPEL: I Oslos havnekvarter Aker Brygge
blev antallet af bænke for nogle år siden fordoblet. Resultatet var en fordobling af antallet af
mennesker, der opholder sig i området.
EKSEMPEL: I Tyskland har man projektet ”Nette
Toilette”, hvor kommuner betaler private cafeejere
for at stille deres toiletter til rådighed for offentligheden. Dermed skabes kundeflow og omsætning
på cafeerne, og de offentlige driftsudgifter
minimeres.
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SKAB LIV I BYMIDTEN MED
HYPPIGE OG ORIGINALE EVENTS

Events skaber byliv, oplevelser og en levende bymidte. De
kan også skabe øget omsætning i butikkerne. En undersøgelse fra 2015 viser, at butikscentrene scorer lavt hos
kunderne, når det kommer til at tilbyde oplevelser. Her kan
bymidterne differentiere sig med events, der er originale,
spændende og bruger byrummet.
Der er mange ting, man kan arbejde med:
• En strategi for events med national, regional og lokal
interesse. Kommunen kan arbejde med at tiltrække de
store events; handelslivet kan stå for de mindre
• Et årshjul, der fordeler events over året
• En fast event hver lørdag formiddag, der trækker folk til
bymidten
• Events, der spiller på byens historie og DNA
• Events med berømte personer fra lokalområdet
• Mange mindre events samlet som ”festival”
• Kædekoncepter som ”Gang i Danmark” og klassikere
som ”Open by night”
• Definer byrummets naturlige scener – og sørg for
permanent strømforsyning til evt. lydforstærkning

EKSEMPEL: I den tyske by Eberswalde (39.000
indbyggere) har der siden 2007 været en gratis
kulturevent hver eneste lørdag kl. 10.30 i bymidten. På den måde vænnes folk til at komme
til byen på dette tidspunkt, og kulturlivet i byen
beriges.
EKSEMPEL: Den svenske by Alingsås (40.000
indbyggere i hele kommunen) har med en
lysfestival fået skabt en ny højsæson i turismen.
Festivalen holdes hvert år og varer hele oktober.
Der kommer ca. 80.000 besøgende.
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STYRK BYENS IDENTITET OG
FORTÆL HISTORIEN OM JER SELV

Byer skal være forskellige og skille sig ud fra hinanden.
Det øger borgernes stolthed over deres by, at den har en
egenart, og det styrker byens appel til kunder og besøgende, at den er noget særligt.
Grebene er mange:
• Lokale kunsthåndværkere med værksted i bymidten
• Et fælles udsalg af lokalt kunsthåndværk og andre
produkter
• Et tema, der samler byen: Struer er fx Lydens By
• Tavler, der fortæller om byen og dens særpræg – hvad
enten det er store virksomheder, den lokale produktionsskole eller steder med historisk betydning
• Posters med fotos af lokale signaturevents som fx et
årligt Folkemøde, et cykelløb – eller fra berømte/smukke
steder i byen og regionen
• Plancher og modeller, der fortæller om visionerne for
byens udvikling.
• En oplevelsesrute igennem byen med tavler, der
fortæller om stedernes historie

EKSEMPEL: I den nordtyske by Hildesheim er der
tavler i bymidten med episoder fra byens historie.
Tavlerne gør historien synlig og nærværende
døgnet rundt. Dermed styrker den fortællingen
om det særlige ved byen. Det er en god service –
også over for turister.
EKSEMPEL: I Vejle er der et ”Bylaboratorium”,
hvor man kan se modeller, film og plancher om
visionerne for byerne i kommunen. Dermed bliver
”fortællingen om Vejle” kommunikeret effektivt til
både borgere og turister, og stedet fungerer også
godt som ramme for debatmøder og drøftelser
med borgere og investorer om påtænkte projekter
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KOM TÆTTERE PÅ KUNDERNE
– OG BYG JERES INDSATSER PÅ VIDEN

Hvordan oplever kunderne besøget i bymidten? Hvad savner de, og hvad værdsætter de? Hvad kunne få dem til at
blive længere – og hvordan bevæger de sig faktisk i byen?
Det er godt at vide, og det kan undersøges systematisk.
Det kan gøres nemt og billigt.

• Kortlægning af menneskestrømmene i bymidten, fx via
mobiltelefonernes Wi-Fi-signaler. Det kan fx kvalificere
diskussionerne om åbningstiderne i bymidten.
• Kortlægning af butikkernes antal, areal, omsætning og
handelsbalancen – dvs. forholdet mellem butikkernes
omsætning og de lokale borgeres forbrug i fysiske
butikker. Det er er godt udtryk for handelsbyens styrke.

Man kan bruge følgende metoder:
• Stopinterviews med kunder i bymidten: Hvor tit bruger
de bymidten? Hvor tilfredse er de med butiksudbuddet,
cafelivet, parkeringsmulighederne?
• Telefoninterviews eller elektroniske surveys, hvor man
både kan spørge dem, der bruger byen, og dem der
fravælger den, om årsagen til dette
• Fotosafari, hvor repræsentanter for forskellige kundegrupper tager billeder af attraktive steder i bymidten og
af det modsatte.
• Parkeringsanalyse – hvor høj er belægningsgraden
hvornår i byen? Dermed kan man optimere parkeringsudbuddet de rigtige steder.

EKSEMPEL: Aalborg City har siden 2014 kunnet
følge kundestrømmene i bymidten med værktøjet
CitySense. Butikkerne kan dermed vurdere, om
åbningstiderne og om en investering på 1. mio.
kr. i et julemarked faktisk giver effekt.
EKSEMPEL: I Birkerød viste en undersøgelse,
at de unge gerne ville bruge bymidten mere,
hvis bare der var en cafe, hvor de havde råd til
at betale kaffen. Det blev startskuddet til cafe
”Birken”, hvor man kan købe en kop kaffe for fem
kroner.
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STYRK
MARKEDSFØRINGEN

Markedsføring er afgørende, hvis en by skal udnytte sit
potentiale og tiltrække flere kunder. Opgaven med at
markedsføre bymidten løftes typisk af butikkerne i fællesskab via cityforeningen, hvor en fastansat citymanager kan
øge aktivitetsniveauet betragteligt med:
•
•
•
•
•
•
•
•

EKSEMPEL: Foreningen Vores Ikast har lavet en
hjemmeside, der samler alle aktiviteter i byen på
tværs af handelsliv, kultur, foreningsliv etc. Det er
nemt for kunderne, når alt er ét sted. Vores Ikast
udsender desuden en aktivitetskalender hver
måned med de vigtigste events i byen på 1 A4
side lige til at hænge op på køleskabet. Den laves
både på dansk og engelsk.

Facebook-opslag med billeder og videoklip
Instagram-billeder og -konkurrencer
Pressemeddelelser – medierne tager gerne imod
En aktivitetskalender, der samler alle events i byen på
tværs af kultur-, forenings- og handelsliv mv.
Gavekort og bonuskort
En bymidteapp, der viser butikker, cafeer, seværdigheder, events, ledige p-pladser mv.
Generelt hyppig mediekontakt – i nogle byer har
citymanageren kontor i mediehuset
Annoncekampagner i lokale og regionale medier etc.

EKSEMPEL: I Svendborg har en håndfuld
specialforretninger, spisesteder og kunsthåndværkere slået sig sammen til ”Latinerkvarteret”.
De har lavet en flyer, der fortæller om Svendborgs
ældste bydel og synliggør, hvor de gode og
”hemmelige” steder er. Dermed finder kunderne
også frem til glaspusteren på 1. sal i en baggård.
Medlemmerne betaler mindre end 2000 kr. om
året for at være med i flyeren, og turisterne tager
imod den med stor interesse.
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STYRK DEN ENKELTE BUTIK – KOMPETENCEUDVIKLING TIL DETAILHANDLEN

Dygtige detailhandlere overlever også i nethandlens
tid. Blandt grebene hos dem, der klarer sig godt, er en
indbydende fysisk butik, virkelig god service og rådgivning,
faglig specialisering, unikke varer, events både i butikken
og udenfor, brug af sociale medier, en velfungerende
hjemmeside og evt. en webshop. Dertil det bagvedliggende: Den overordnede forretningsstrategi, økonomistyring,
indkøbspolitik mv.

Eksempel: Silkeborg Kommune udvikler aktivt
byens butikker. Siden 2014 har ca. 30 butikker,
attraktioner og cafeer fx fået professionel
rådgivning om butiksindretning og blikfang. Flere
af dem har efterfølgende investeret i nye indretnings- og butikskoncepter. Butikkerne har oplevet
en vækst på op til 79 % i nettoomsætningen
sammenlignet med samme måned året før.

Der er flere måder, butikkernes kompetencer kan løftes på:
• Rådgivning ved ekstern konsulent om butiksindretning
og blikfang – samt evt. tilskud til implementering
• Strategiforløb som ”Raketvækst”, hvor butikkerne
arbejder koncentreret med strategien for forretningen
• Konkurrencer som ”Byens bedste”, hvor butikker mv.
nomineres af kunderne, og vinderne kåres til en gallafest
• Besøg af en Mystery Shopper, der tester serviceniveauet
i butikkerne
• Kurser som Succes Online, der bl.a. gennemføres af
Google

Eksempel: Siden 2014 har man i Viborg kåret
årets bedste butik, frisør, cafe – i alt 13 kategorier.
Konkurrencen er blevet en stor event i byen, og
mange tusinde borgere stemmer i de uger, den
står på. Derefter nomineres ca. 50 finalister, og
den endelige kåring af vinderne finder sted ved
en stor gallafest med mere end 400 gæster, rød
løber og massiv mediedækning.
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UDVIKLING AF BYMIDTEN
– HVOR TAGER MAN FAT?
5. Undersøg, hvordan borgerne bruger byen. Hvordan
bevæger de sig igennem bymidten? Hvor og hvornår er der
flest? Passer det med butikkernes åbningstider? Hvordan
er belægningsgraden på p-pladserne?

1. Få lavet en bymidte-SWOT af en af COWIs konsulenter.
Vi har erfaring fra mange bymidter og spotter hurtigt potentialer og udfordringer. Hvor er de lavthængende frugter?
2. Hold en fælles dialogaften for politikere, embedsmænd,
grundejere, detailhandlere og andre bymidteaktører
Få præsenteret SWOT´en og lad det være afsættet for
dialogen om, hvordan I sammen får skabt den mest
spændende og levende bymidte.

6. Eliminer svaghederne. Der er typisk nogle ting, der
trækker niveauet i en bymidte ned. Det kan være skrald
på gaden eller en forfalden ejendom i bymidten. Det er
problemer, der skal håndteres.
7. Start med nogle små succeser. Det kan være en fælles
dag, hvor foreningslivet sammen med citymanageren
gør rent i bymidten. Eller en open-air-biografaften i et af
byrummene.

3. Bliv enige om en vision og en handlingsplan for jeres
bymidte. Hvordan skal det føles, når man går igennem bymidten om fem år? Hvilket butiks- og byliv skal der være?
Tilmeld jer fx COWIs netværksforløb ”Styrk Butikslivet i
bymidten” og få inspiration og sparring til processen.

8. Sæt turbo på jeres styrker. Find ud af, hvor drivet,
energien og de særlige styrker er. Byg op derfra.

4. Overvej at få lavet en detailhandelsanalyse. Den giver
et objektivt billede af jeres styrke som handelsby. Kommer
mange kunder fra oplandet til jeres bymidte? Eller kører
jeres borgere til andre byer for at lægge deres penge? Hvis
ja: hvad savner de?

9. Følg op, hold løbende fremdriftsmøder, suppler med
uformelle kaffemøder blandt bymidteaktørerne. Tætte relationer og samarbejde er nøglen til at forløse potentialerne i
bymidten.
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STYRK BUTIKSLIVET I BYMIDTEN
- ET NETVÆRKSFORLØB
”Styrk butikslivet i bymidten” er COWIs netværksforløb for
kommuner og handelsstandsforeninger. Det gennemføres
løbende – næste gang i foråret 2017.

Som afslutning færdiggør grupperne deres forslag til handlingsplaner, og COWI giver sparring. Herefter præsenterer
grupperne handlingsplanerne for en bredere kreds i byen.

Hver by deltager med et samlet hold på mindst fem
personer, som rummer kommune og handelsliv.

14 byer har deltaget i forløbet siden 2015, og tilbagemeldingerne er positive. Forløbet har givet deltagerne konkret
og brugbar viden, en handlingsplan for bymidtens udvikling
og fælles billeder på rejsens mål.

Inden forløbet besøger COWI bymidten, analyserer styrker
og svagheder. Kommunen og handelslivet får rapporten
tilsendt, så alle har et fælles udgangspunkt for arbejdet
med handlingsplanen.

Vil du vide mere? Se kontatktinfo på bagsiden.

Der holdes tre hele kursusdage i tre forskellige byer, der
tilsammen giver bred faglig inspiration. Ekspertoplæg og
rundvisninger i de tre byer veksler med gruppearbejde,
fælles diskussioner og videndeling på tværs af byerne.

JØRGEN KREBS, FORMAND FOR DANSK
DETAIL: ”COWI har opbygget en unik samling
af helt konkrete eksempler på, hvad der skal til
for at styrke detailhandlen. Forløbet har virkelig
været givende, og jeg kan kun anbefale andre
byer og detailhandlere at deltage”.

Mellem kursusgangene mødes grupperne selv og arbejder
med handlingsplanerne.
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Forside: Herning Cityforening
S. 14: Faaborg-Midtfyn Kommune
S. 17: COWI
S. 28: Sten Georg
S. 30: Vejle Kommune
Øvrige: Torsten Bo Jørgensen / Emma Lorenzen
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