
Aabenraa – gågaden
Butiksanalyse, anbefalinger og arbejdsspørgsmål



Aftenens program

▪ Velkomst 

▪ Introduktion til aftenens tema (v/Wencke Mørck Sørensen)

▪ Bymidtens ejendomme og bygninger (v/Peter Frost-Møller)

▪ Drøftelser ved bordene

▪ Bymidtens brugere og muligheder (v/Per Nyborg)

▪ Organisering og udlejningsmodeller (v/Peter Frost-Møller)

▪ Drøftelser ved bordene

▪ Fælles afrunding



Ejendomme og bygninger
Butikkernes fysiske rammer
/Peter Frost-Møller, CFBO



Gågaden 

▪ Ejendomsstrukturen i gågaden er kortlagt mht.:
 Ejerforhold
 Bygningsarealer og butiksarealer
 Anvendelse

▪ Detaljeringsgraden af kortlægningen varierer: For den nordlige 
del af gågaden – strækningen mellem Nørreport og Nørretorv
– er der gennemført en mere detaljeret analyse end for den 
øvrige del af gågaden. Det indebærer, at arealer og 
anvendelse af alle etager er kortlagt, hvor det kun gælder 
stueetagen i den øvrige del af gågaden. 

▪ Kortlægningen er gennemført som en GIS-baseret analyse af 
de eksisterende forhold og ejendomme på baggrund af 
datatræk fra BBR og CVR – kombineret med en besigtigelse. 



Ejerforhold

▪ 146 hovedejendomme

▪ 108 forskellige ejere (121 forskellige aktører inkl. medejere) 
– en del af ejerne kan dog være selskaber med samme ejer.

▪ 101 ejere er kun involveret i én ejendom

▪ 12 ejere er involveret i 2 eller 3 ejendomme

▪ Kun 3 ejere har mere end 3 ejendomme:
 Stenbjerg Ejendomme A/S (Søndergade)
 Damkjær Invest Aabenraa ApS
 CAMA Invest A/S



Ejerforhold

▪ 56% af ejendommene er ejet af selskaber
▪ 32% er ejet af privatpersoner (inkl. I/S, men dog langt flest 

enkeltpersoner)
---
▪ Den spredte ejendomsstruktur og de mange små/private 

ejere gør det overordentligt komplekst at ændre på 
ejendomsstrukturen gennem sammenlægninger etc.

▪ Finansiering af ombygninger/fortætning m.v. kan være 
vanskelig.

▪ Facilitering af samarbejder/selskabsdannelser og/eller 
alternative former for finansiering kan være en måde at 
skabe muligheder for konsolidering/omdannelse af 
ejendomme.

▪ Strategiske opkøb med henblik på konsolidering kan være en 
mulighed for større investorer og måske Aabenraa 
Kommune.



Ejendommene på gågaden 
– anvendelse på stueetagen



Butikslejemål / størrelser

▪ Langt de fleste butiksenheder er små – under 200 m2 – og er 
beliggende i små ejendomme. 

▪ Kædebutikkernes behov er typisk regulære, større lejemål i ét 
plan, med en bred facade, stor synlighed og gode 
varetilkørselsforhold. Der er kun få umiddelbart egnede 
ejendomme til større butikker.

▪ Der vil sandsynligvis være et behov for at muliggøre/facilitere 
omdannelsen af nogle af ejendommene til lejemål, som lettere 
kan markedsføres over for større/nye spillere – og for at etablere 
den nødvendige organisation og finansiering til det.
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Butikker i gågaden

▪ Brancher jf. CVR (kun detailhandel).

▪ Kortlægningen af brancher skal tages med et stort forbehold, da der 
ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem den registrerede 
branche og de faktiske forhold.
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Boliger på gågaden

▪ Der er i alt 839 BBR-enheder (boligenheder eller 
erhvervslejemål) i ejendommene.

▪ Heraf er der i alt 453 boligenheder bestående af 437 
lejligheder, 11 værelser og 5 enheder med kombineret 
bolig/erhverv.

▪ 25 enheder er under 50 m2 (heraf er 8 ubeboede)
121 enheder er 50-75 m2 (18 ubeboede)
115 enheder er 76-100 m2 (31 ubeboede)
75 enheder er over 100 m2 (28 ubeboede)
I alt 100 ubeboede boligenheder.

▪ Der er færrest tomme lejemål blandet 2- og 3-
værelseslejligheder – her står 17% tomme. For mindre 
og større lejligheder er andelen af tomme lejligheder 
større.

▪ Boligens standard (på baggrund af BBR-data, fx vedr. bad 
og toilet i boligen) har tilsyneladende ingen betydning for 
andelen af udlejede lejligheder.

0

20

40

60

80

100

120

140

Under 50 m2 50-75 m2 75-100 m2 Over 100 m2

Ubeboede Beboede



Beboere på gågaden

▪ I alt 549 beboere har adresse i ejendommene langs 
gågaden heraf (155 nord for Nørretorv).

▪ Der bor stort set samme antal mænd og kvinder.

▪ Gennemsnitsalderen er 33 år (samme for mænd og 
kvinder). Alle aldersgrupper er repræsenteret – med en 
overvægt blandt yngre voksne.

▪ Der er i alt 328 husstande 
- 178 husstande består af 1 person
- 109 husstande består af 2 personer
- 41 husstande består af 3 eller flere personer). 

Husstandstyperne er jævnt fordelt ift. alder.

▪ Der er ingen afgørende forskelle mellem nord og syd.

1 person 2 personer 3 personer eller flere



Den nordlige del af gågaden
– anvendelse på etagerne

Stuen 1. sal 2. sal



Arbejdsspørgsmål

▪ Hvad bider I mest mærke i? Hvorfor?

▪ Hvad betyder ejerstrukturen på gågaden for jeres 
muligheder?

▪ Hvad betyder strukturen af lejemål for mulighederne for 
at udvikle bymidten?

▪ Hvordan kan I påvirke mulighederne for omdannelse – til 
større/mere regulære butikslejemål og/eller boliger?



Brugere og muligheder
Muligheder for tiltrækning af nye spillere
/Per Nyborg, ICP



”En hyggelig, aktiv og levende by 
med et varieret udbud af butikker og 

funktioner.”



Udgangspunktet

▪ Der bor ca. 22.000 indbyggere i byområdet.

▪ Byen har et opland på ca. 55.000 forbrugere med et 
potentielt forbrug på udvalgsvarer på ca. 1,5 mia.

▪ Der forventes et stigende befolkningstal.

▪ Der investeres 70 mio. kr. i den nordlige og sydlige del af 
bymidten.

▪ Der er kommet 1000 nye studerende til byen.

▪ Samlet set bør der være et rigeligt potentiale for at øge 
tilknytningen til Aabenraa og bymidten – at få lagt en større 
del af den potentielle omsætning i Aabenraa.

▪ Samtidig peger udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa på, at 
der er brug for at udvikle bymidten og gågaden – og at 
fremtiden handler om mere end butikker. 



De centrale budskaber

▪ I kan godt udvikle detailhandelen i bymidten.

▪ Men I skal vænne jer til tanken om færre butikker og sikkert en 
kortere gågade. Brug i stedet kræfterne på at tilpasse bymidten 
med kvalitet.

▪ Tilknytning til byen og bymidten er afgørende for, at de potentielle 
kunder faktisk bruger byen: Flyt fokus fra målgrupper til potentialer 
for at øge tilknytningen til byen – og i et vist omfang fra kvantitet til 
kvalitet. Brug det som grundlag for at pege på mål og redskaber.

▪ Vi giver i det følgende et bud på, hvad det kan indebære.



Potentialer

Vi ser en række oplagte potentialer for at øge tilknytningen til byen og bymidten:

▪ Bosætning

▪ Besøgende

▪ Børnefamilierne

▪ Uddannelsessøgende

Dertil er der en række konkrete udfordringer og muligheder, der kan arbejdes med:

▪ Byens fysiske sammenhæng og gågadens udstrækning

▪ Fortætning

▪ Tiltrækning af kædebutikker

▪ Nye koncepter

▪ Specialisering

▪ Organisering



Bosætning – der skal bo flere i bymidten

▪ Flere boliger i bymidten skaber liv - hele dagen. 

▪ Omdannelsen af havneområderne til boliger kan på sigt betyde, at 
flere mennesker færdes i og bruger bymidten til daglig.

▪ Byens store arbejdspladser er primært et potentiale, hvis 
medarbejderne bosætter sig lokalt.

▪ På kortere sigt bør der arbejdes med de relevante 
fortætningsmuligheder i bymidten – udvikling af byens kvalitet som en 
levende købstad.

▪ Omdannelse til og etablering af boliger på gågaden kan potentielt 
bidrage til finansiering af en omdannelse  og kan være en måde at 
aktivere ukurante og dårligt placerede butikslejemål i udkanten af 
bymidten.



Byens besøgende skal have noget at komme efter

▪ Der bør være et potentiale for at få byens gæster - i Sønderjyllandshallen, på stranden, i 
lystbådehavnen etc. til at bruge bymidten mere.

▪ Events i byen udgør et potentiale for at trække folk til midtbyen – ikke mindst spisesteder. 
Det kan være ved arrangementer i Sønderjyllandshallen, dyrskue, ringridning etc. 
Potentialet bør undersøges nærmere. 

▪ Oplevelser og turister. Destinationer som lystbådehavnen (og stranden) har et potentiale 
for tiltrækning af købestærke gæster. De skal ind i bymidten, men det kræver et godt 
udbud, en tæthed af spisesteder og et udbud af høj kvalitet. Strandpromenaden og 
forbindelsen til Store Torv bør i den forbindelse prioriteres. 

▪ Fokusområder for udvikling af spisesteder:
 Et tilstrækkeligt udbud og en rimelig variation af spisesteder mv. Bredde og variation holder på 

kunderne
 Sammenhængende koncepter / pakkeløsninger, så det bliver nemt og attraktivt for besøgende at 

bruge bymidten.
 Information, så man ved, hvad man kan få og hvor man kan få det. 
 Tilgængelighed .
 Koncentration. Det er en oplagt mulighed at dyrke koncentrationer omkring Storetorv og Mutter 

Stahlboms Plads.
 Høj kvalitet. 
 Synlighed i bybilledet.
 Beliggenhed ift. andre brancher.
 Tilgængelighed af tilstrækkeligt store lejemål.



Temaer / specialisering

▪ Særlige temaer kan tiltrække kunder fra et stort 
opland – kunder, som ellers ikke ville komme i 
Aabenraa. 

▪ Klyngedannelse omkring fx retro kan generere flere 
besøgende – potentielt også fra et tysk marked, og 
hvis kvaliteten er høj også fra de unge forbrugere. 

Specialiseringen kan have større/regionalt opland og 
brugere af bymidten, som ellers ikke ville bruge 
Aabenraa.

Eksempel på retro-tema i den nordlige del af gådaden
– fra handleplanen for Områdefornyelse Nord.



Børnefamilierne

▪ Der er få anledninger til at opholde sig i bymidten for nogle af de 
relevante grupper af forbrugere – herunder børnefamilierne.

▪ Skal man få børnefamilierne til at bruge bymidten oftere og i 
længere tid, kræver det ikke nye butikker men noget andet at lave 
på selve gågaden end kun butikkerne

▪ Legepladser af god kvalitet – også i det absolutte centrum, på 
selve gågaden, er en oplagt mulighed.

▪ Bynære legepladser gør midtbyen imødekommende og forlænger 
opholdet i bymidten både for børnefamilierne og for dem, der 
holder af at kigge på.

▪ Etablering af midtbylegepladser er en aktuel trend – der er ingen 
konkrete/målbare erfaringer fra Danmark. 

▪ Det er vigtigt, at mulighederne for aktivitet/ophold ikke smøres for 
tyndt ud. Opholds- og aktivitetsmulighederne skal være koblet 
direkte op på gågaden - bymidten bliver ikke større, og bylivet skal 
ikke spredes. Faciliteterne skal bruges til at skabe fortætning. 

▪ Arbejd også med midlertidige/sæsonbaserede aktiviteter (fx 
skøjtebane, strandøer etc.) 

▪ Overvej en legeplads eller lignende omkring Nørretorv.



De unge/uddannelsessøgende

▪ De unge, uddannelsessøgende er allerede i byen. De kommer i byen hver dag. 
de bruger mange penge – og de gør det ofte. 

▪ Udvikling af campusmiljøet – koncentrationen af uddannelser – er et 
potentiale. Både for et unge-/studieliv og ved at der dagligt er op mod 6.000 
uddannelsessøgende i byen. 

▪ Det er afgørende at styrke de unges tilknytning til Aabenraa og bymidten –
både for at sikre, at de bruger bymidten men også som grundlag for 
bosætning. De uddannelsessøgende skal gøres til et potentiale.

▪ De unge/uddannelsessøgende skal have noget at komme efter i bymidten.
▪ Ensidigt fokus på en fysisk sammenhængende campus uden om bymidten 

risikerer at skabe et system uden om midtbyen.
▪ Mulige redskaber til at trække de unge/uddannelsessøgende ind i bymidten:

 Overvej, om et hus med faciliteter til de uddannelsessøgende kan placeres i 
bymidten/ved gågaden

 Udvikling og koncentration af cafeer/spisesteder/byliv/natteliv – den primære 
driver for at trække unge til bymidten

 Styrkelse af Store Torv som ankerpunkt for de unge.
 Placering af nye uddannelsesinstitutioner i eller ved bymidten.
 Udvikling af campus-akserne (primært Vestergade men også Store Pottergade og 

Skolevej) og forbindelserene til busstationen.



Byens fysik

▪ Terrænspring gør det svært at binde byen funktionelt sammen 
på tværs – passagerne er vanskelige at aktivere

▪ Det er svært at etablere loops – sats på strøget og ankrene.

▪ Fredeliggørelsen af H.P. Hanssensgade og omdannelsen af 
havnen kan have stor positiv betydning for sammenhængen på 
tværs – det kan åbne for fortætningsmuligheder omkring 
Skrænten, Madevej og H.P. Hanssensgade.



Gågadens udstrækning

▪ Der kommer samlet set ikke flere butikker. 

▪ Gågaden er for lang til at kunne fungere med et 
ensartet kommercielt liv overalt.

▪ Det handler i stedet om:
 At gågaden og det centrale butiksområde bliver koncentreret 

– og at det sker med kvalitet overalt.
 At man udnytter de muligheder og potentialer, der er for at 

tiltrække nye spillere.
 At man dyrker grundlaget for et levende butiks- og byliv på 

den lange bane, herunder gennem bosætning og tilknytning 
af byens brugere i bredeste forstand.



Gågaden skal fungere i flere gear

Et bud på en differentieret strategi for gågadens funktionelle struktur:

▪ 1. Nørreport og nordlige Ramsherred: 
Specialisering/tematisering er en mulighed. Forfølg retro-initiativet og vær 
forberedt på, at området på sigt kan/skal ændre profil fra butikker til andre 
funktioner, fx fortætning med udgangspunkt i boliger og evt. med mulighed 
for biltrafik. Formuler en relevant plan B. Ramsherred 1 (tidl. Kvickly) er en 
særlig udfordring.

▪ 2. Storegade og sydlige Ramsherred:
Det primære butiksstrøg – også på sigt. Arbejd med tiltrækning af kæder 
som grundlag for øvrige butikker. Mulighed for koncentration af spisesteder 
m.v. i den nordlige del.

▪ 3. Storetorv: 
Fokus på ophold og spisesteder

▪ 4. Søndergade og Søndertorv: 
Potentialet her er primært boliger og eventuelt specialisering, fx omkring 
fødevarer, hvilket kan understøtte Storetorv som omdrejningspunkt for 
spisesteder og give mulighed for nye fødevarekoncepter, fx street food. 
Evt. mulighed for biltrafik.



Ramsherred 1 m.fl.

▪ Ramsherred 1 (tidl. Kvickly) er en særlig udfordring: En 
stor ejendom i dårlig stand, som ligger for langt mod nord 
til at rumme et potentiale for detailhandel.

▪ Sammen med postgrunden og den kommunale ejendom 
(Nørreport 5-13) udgør ejendommen en del af et samlet 
potentielt omdannelsesområde på/omkring den nordlige 
del af gågaden.

▪ Samlet set udgør grundende en mulighed for en større 
sammenhængende omdannelse af den nordlige del af 
bymidten – og en mulighed for en betydelig fortætning 
med boliger.



Beklædning er styrende for valget af indkøbssted



Udbud af dametøj i Aabenraa

▪ Omkring 17 butikker, der sælger alene dametøj i Aabenraa.

▪ Kolding Storcenter har 33 og Haderslev har 26 dametøjsbutikker.

▪ Hovedparten af butikkerne har en aldersprofil til kvinder over 35 år.

▪ Stort udbud af butikker med en højere prisprofil.



Prisaldersprofil – damebeklædning Aabenraa

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Pr
is

pr
of

il

Aldersprofil



Prisaldersprofil – herrebeklædning Aabenraa
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Prisaldersprofil – sko Aabenraa
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Gå efter kæderne …

▪ Kædebutikker trækker kunderne til og etablerer et 
kundegrundlag for de mindre butikker – så gå 
målrettet efter kæderne.

▪ Kæderne er primært interesserede i den absolut 
centrale beliggenhed. Prioriter at skabe mulighederne 
for dem der, hvor det kommercielle potentiale er 
størst.

▪ Brug kræfterne på de kæder, der kan nøjes med et 
opland som Aabenraas.

▪ Oplandet skal ikke overvurderes – vær opmærksom 
på konkurrencen med Kolding og Flensborg.

▪ Imødekom kædernes interesser og vær en troværdig 
partner: Etabler et solidt organisatorisk set-up for 
tiltrækningen af og dialogen med kæder og andre 
udenbys spillere 



… men mød dem 
på den rigtige måde.

▪ Den rigtige ramme om den indledende dialog  med 
kæder/udenbys spillere kan være afgørende for succes.

▪ Overvej at lægge kontakten med kæderne gennem en 
uafhængig spiller.

▪ Etabler en direkte dialog mellem kæde og grundejer. 
Sørg for matchende interesser.

▪ En mægler og fx ShopiCity kan deltage på sidelinjen. 
Aabenraa Kommune kan også deltage – som facilitator 
og som adgangspunkt til myndighedsafdelingerne, fx ifm. 
muliggørelse af ombygning sammenlægning af lokaler, 
fortætning eller lignende. 

▪ Formatet muliggør en dialog, som ellers kan være 
vanskelig – og kan være en forudsætning for at kunne få 
de nye spillere i tale.

▪ Det kræver en stærk organisation – med mulighed for at 
sikre, at udviklingen trækker i den rigtige retning. Man 
skal kunne og turde stille krav til hinanden.

Kæder - konkrete muligheder

Butikker
• Nielsen’s (dame-, herre- og ung mode)
• Vila (damemode)
• Pieces (damemode)
• Deichmann Sko (fodtøj)
• Name It (børnetøj)
• Søstrene Grene
• Helsam (helsekost)

Andre funktioner
• Joe & The Juice (café/juicebar)
• Jensens Bøfhus
• Castillo & Co. (buffetrestaurant i Borgen i Sønderborg)
• Café Vivaldi (restaurant)



Nye butikskoncepter

▪ E-handel udfordrer de traditionelle, fysiske butikker.
▪ Hybrider mellem e-handel og traditionelle butikker udvikler 

sig hastigt. Der findes kun få erfaringer, men der er stor 
dynamik på området.

▪ Udstillingslokaler for e-handel kan være et supplement til 
de traditionelle butikker, ligesom click‘n’collect fylder 
meget.

▪ Nye teknologier gør, at både nye og eksisterende butikker 
kan fungere som showroom eller portal for webbutikker 
(tweet mirror).

▪ Udstillingslokaler for e-handel kan være relevante alle 
steder – og kan være relevante for mindre og ukurante 
lejemål, som egner sig dårligt til traditionelle butikker. 

▪ Der kan være et klyngepotentiale – både for store og små 
webbutikker – også for lokale.

▪ Mulighed for at kunne køre til døren og parkere 
umiddelbart ved butikken kan være afgørende for denne 
type butikker.



Fortætning

▪ Mulighederne for at omdanne de eksisterende 
ejendomme er begrænsede. Mange lejemål er små og 
beliggende i smalle ejendomme, med niveauspring, 
forskellige loftshøjder etc. Desuden er ejerskabet 
spredt. Det gør størstedelen af gågaden svær at 
udnytte til større butikker – herunder kæder.

▪ Fortætning – både med boliger og andre byfunktioner –
er en oplagt måde at sikre et langsigtet grundlag for liv 
og dermed omsætning i bymidten. Desuden kan 
udvikling af attraktive boliger i bymidten ofte bruges til 
at finansiere en omdannelse.

▪ Eksempler på andre, publikumsorienterede funktioner, 
som kan være med til at skabe liv i midtbyen, er:
 Fitnesscentre
 Sundhedscenter
 Borgerservice i bymidten
 Studenterhus
 Bibliotek

Hernings nye bibliotek – indrettet i et ombygget, 
tidligere butikscenter på gågaden.



Muligheder for alternative 
udlejningsmodeller og nye 
organiseringer



Skræddersyet udlejning

▪ Mulighed for aktivering af tomme lejemål ved at sikre 
lavere omkostninger og mindre risiko for lejerne.

▪ Etablering af ”niveaufri adgang” for iværksættere og 
nye typer af aktører, som ikke tidligere har været i 
facadebutikkerne.

▪ Mulighed for specialbutikker, der ikke kan
imødekomme vilkårene i traditionelle lejeaftaler.

▪ Flere muligheder for skræddersyede lejevilkår: 
 Startrabat – eller trappeleje med lave startomkostninger.
 Omsætningsbestemt husleje – evt. kombineret med en 

minimumsleje.
 Fleksibel udlejning / korte lejeaftaler.
 Begrænsede krav til fx istandsættelse.



Pop up-butikker 

▪ Mulighed for midlertidig aktivering af tomme butikslokaler 
eller permanent aktivering med midlertidige funktioner. 
Giver liv og dynamik i byen.

▪ Udlejning af butikslokaler med korte lejeaftaler og få 
forpligtelser. Giver iværksættere og etablerede 
butikker/virksomheder mulighed for at afprøve nye 
koncepter eller etablere midlertidige filialer uden store 
investeringer/forpligtelser.

▪ Midlertidig ramme om udsalg af partivarer, events, 
sampling, salgsenhed for producenter etc.

▪ En etableret forretningsmodel mange steder i udlandet.
▪ Benyttes bl.a. som mulighed i nogle af de store 

butikscentre men også i stigende grad i de store byer. 
▪ Kan også udgøre en mulighed for at etablere 

‘ambassader’ (for foreninger, institutioner eller 
butikker/virksomheder).

▪ Oplagt mulighed med fælles markedsføring/formidling.



Street Food

▪ Mulighed for midlertidige madsteder / street food.

▪ Kan være en mulighed i både større og små lejemål.

▪ Giver nye anledninger til ophold i bymidten – flere 
mennesker på flere tidspunkter af døgnet.

▪ Et afprøvet koncept i bl.a. Aarhus og København. Flere 
byer er på vej, fx Viborg.

▪ Mindre startomkostninger og dermed risiko for de 
enkelte aktører.

▪ Mulighed for, at iværksættere / udenbys spillere kan 
afprøve Aabenraa.  



Eksempel: Jægersborggade

▪ Én gade, én udlejer – AB Jæger.
▪ Gaden har undergået et totalt image-turnaround.
▪ Udlejning af butikslokaler med grundlag i en 

værdibaseret erhvervsstrategi:
 Bæredygtighed
 Fællesskab
 Lokalt engagement
 Autencitet
 Nyskabelse

▪ Kuratering af nye lejere – med fokus på, hvordan de 
kan bidrage til byliv og diversitet.

▪ Der bliver stillet krav og forventninger til og fra 
fællesskabet: Gaden betragtes som et fælles 
projekt.

▪ Vilkår fastsættes individuelt.



Maastricht 
– boliger over butikker

▪ Wonen boven Winkels er et samarbejde mellem et 
boligselskab, kommunen, og universitetet i Maastricht.

▪ Der er blevet realiseret ca. 500 boliger i bymidten 
(primært på etagerne over butikkerne) – også i 
privatejede ejendomme. 

▪ Eksemplet er siden fulgt op i flere andre hollandske 
byer.

▪ Projektet har fokus på både udnyttelsen af tomme 
lokaler og på etableringen af en mere levende bymidte 
hele døgnet.

▪ Samarbejdet har været et nødvendigt grundlag for at 
udvikle rationelt (økonomisk rentabelt) og på tværs af 
ejendomme (ofte en forudsætning for tilgængeligheden 
og størrelsen af boligerne).



Organisering - byledelsen

▪ Byledelsen i Aabenraa er et eksempel på et bredt 
funderet samarbejde mellem byens aktører om 
udviklingen af bymidten, detailhandelen og bylivet.

▪ Byledelsen er et grundlag for en stærk 
organisering, som brugt rigtigt kan sikre fælles 
fodslag og en koordineret indsats blandt byens 
aktører, et entydigt budskab til nye aktører og 
bymidten og herigennem en reel, positiv 
forandring.  

▪ Noget lignende er – på mange niveauer og i 
forskellige former – afprøvet med succes i andre 
byer. 

▪ Andre eksempler er ‘Byforum’, ‘Citykoordinator’, 
‘Citysamverkan’ og BID’s



Andre organiseringer

▪ Byforum
 Fx Esbjerg Byforum, Vores Ikast og Holbæk Byforum.
 Fungerer som ramme om koordinering af projekter i 

bymidten.
 Arbejder målrettet med at sikre privat medfinansiering – både 

fra lokale aktører/grundejere og fra eksterne, fx fonde. 

▪ Citykoordinator
 Gode erfaringer i både Danmark og udlandet.
 Kan facilitere samarbejder, formidling af lokaler, fælles 

markedsføring, nye initiativer, generationsskifter etc.
 Ét, centralt omdrejningspunkt for koordination mellem 

kommune og handelsstand og internt mellem aktørerne i 
bymidten giver sikkerhed for, at bymidtens udvikling tager 
afsæt i og koordineres omkring en fælles vision.

▪ Citysamverkan
 Frivillige midtbypartnerskaber i 160-170 svenske byer.
 Grundlaget for samarbejdet er en fælles vision for bymidten 

og en fælles finansiering af bl.a. markedsføring, fælles 
aktiviteter og i mange tilfælde en koordinator/citymanager.



BID 
– Business Improvement Districts

▪ BIDs er forpligtende samarbejder mellem grundejere og 
andre aktører i en bymidte eller et byområde.

▪ Der er masser af internationale erfaringer. BIDs er en kendt 
og afprøvet samarbejdsform mange steder i udlandet men 
savner (endnu) et lovgrundlag i Danmark.

▪ Er flere steder ved at blive afprøvet på privat initiativ.
▪ Typisk samarbejde om anlæg og drift af 

udearealer/fællesarealer men også om omdannelse.
▪ BIDs er ofte etableret i forbindelse med omdannelse af 

byområder med det formål at sikre en ensartet og høj 
kvalitet.

▪ Skaber sikkerhed og troværdighed (også blandt nye 
spillere) ift. områdets kvalitet og om samarbejdet.

▪ Læs mere i Realdanias publikationer:
 BID i Danmark?
 Business Improvement Districts - BID - Realdania

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkzcK565jWAhUDCpoKHd-fBO0QFggwMAI&url=https://realdania.dk/-/media/Realdaniadk/Publikationer/By-og-Byg/PDF-By-publikationer/BID/Rapport-BID-i-Danmark.pdf?la%3Dda&usg=AFQjCNFYxvo6JUacATJZpOsZCspuTz2O4g
https://realdania.dk/projekter/bid-business-improvement-districts


Arbejdsspørgsmål

▪ Hvad er jeres egne erfaringer?

▪ Hvilke modeller/løsninger kan I bruge?

▪ Hvad kan I selv gøre?

▪ Hvad kan I bruge byledelsen til?
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