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Indledning

Det kommercielle byliv i Odense Kommune har som formål, at danne baggrund
for og give inspiration til udvikling af de mange erhverv, som lever af kunder,
der kommer ind fra gaden. Der er gennem mange år lavet detailhandelsanalyser
i Odense Kommune. Den her gang har Odense Kommune som noget nyt valgt at
se på både detailhandlen og på de mange andre erhverv, der bidrager til at
skabe liv i byen, og som er vigtige erhverv, der skaber mange gode arbejdspladser. De andre erhverv dækker et bredt spekter og omfatter f.eks. spisesteder,
kulturtilbud, behandlere, terapeuter, frisører osv.
Det kommercielle byliv i Odense Kommune konkluderer, at nethandlen og ændrede forbrugsvaner for altid har forandret det handelsliv og det byliv, vi kender.
Der er derfor behov for at tænke udvikling af bymidter og centre på en ny måde.
Tiden, hvor der planlægges mange flere kvadratmeter til butikker, er sandsynligvis forbi. Nethandlen vil fortsætte med at stå for flere og flere af vores indkøb.
Det kommercielle byliv i Odense Kommune indeholder et bud på en ny strategi
for udvikling af det kommercielle byliv i fremtidens Odense Kommune. Strategien har til formål at levere et bud på,

›

hvordan målene om at skabe en levende og aktiv bymidte kan fremmes,
så udbuddet af både butikker, spisesteder, kulturtilbud og andre kundeorienterede tilbud bliver endnu stærkere.

›

hvordan det kommercielle byliv kan indgå i målene om, at bymidten skal
vokse inden for rammerne af den udvidede bymidte i takt med at byen
vokser.

›

hvordan målene om at styrke byudviklingen langs letbanerne kan styrkes med et godt udbud af butikker og andre kundeorienterede tilbud til brugerne af letbanen.

›

hvordan det kommercielle byliv kan tænkes ind i målene om at give Vollsmose et løft.
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Strategien har fået betegnelsen proaktiv model for at understrege, at den handler om, hvordan der kan arbejdes aktivt med at nå målene.
Som inspiration til strategien for udvikling af det kommercielle byliv i Odense er
der samlet op på tendenser i storbyernes kommercielle byliv, og der er eksempler fra en række Nordeuropæiske byer.
Strategierne bygger herudover på et omfattende analysemateriale, som er afrapporteret for sig i en del 2: "Det kommercielle byliv i Odense Kommune Analyser og tal".
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Tendenser i storbyernes kommercielle
byliv

Figur 1

Otte nordeuropæiske byer bruges som inspiration til en proaktiv model for
udviklingen af det kommercielle byliv i Odense Kommune.
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2

Tendenser i storbyernes kommercielle
byliv

Odense har visioner om at udvikle sig fra stor dansk by til dansk storby. Derfor
skal Odense også have storbyens kommercielle byliv. Som inspiration til en proaktiv model for udvikling af Odense Kommunes kommercielle byliv er der hentet
inspiration fra internationale eksperter og fra en række internationale byer.

2.1

Det kommercielle byliv under forandring

Detailhandlen og byernes kommercielle byliv i det hele taget har været under
hastig forandring, og alt tyder på, at forandringerne fortsætter men blot i et
endnu højere tempo. Vi har gennemgået, hvad eksperter og professionelle inden
for international detailhandel mener om fremtiden. Der er stor enighed om de
store linjer i, hvor udviklingen er på vej hen, og at udviklingen kommer til at gå
meget hurtigere, end vi forestiller os.
Den teknologiske udvikling har allerede forandret detailhandlen og vores indkøbsvaner. E-handel dækker meget af vores forbrug og vil fortsætte med at
vokse. Den vil blive understøttet af andre teknogier og forretningsmodeller, som
effektiviserer og automatiserer hele processen fra, at kunden søger efter en
vare, til bestilling, levering og til eventuel returnering af varen, ligesom kunden
vil blive vejledt og støttet i sine indkøb af nye teknologiske løsninger.
Ud over den stigende nethandel er byernes butikker presset af, at privatforbruget af detailhandelsvarer stort set ikke er vokset efter det bratte fald under finanskrisen. Til gengæld har der været vækst på andre områder. Der er stigende
efterspørgsel på at spise ude, holde ferier, dyrke motion, være sund og meget
andet, og det har allerede sat sit præg på både bylivet og bybilledet.

2.1.1 Nethandlen bliver intelligent og fortsætter sin vækst
E-handlen vil fortsætte sin udvikling og vil blive endnu mere attraktiv for kunderne. Verden rummer et uendeligt udbud af varer, som ingen kan overskue,
men nethandlen bliver mere intelligent og bliver hele tiden bedre til at hjælpe
kunden til at finde den helt rette vare til den rette pris. Netbutikkerne vil blive
endnu bedre til at udnytte deres viden om kunden. De vil vide, hvad kunden tidligere har købt og vil via brug af BIG data have et billede af kundens præferencer, og de vil blive gode at levere personlig rådgivning.
Søgnings- og købsprocessen vil blive fulgt op af endnu hurtigere og mere effektive systemer til levering af varerne til døren og enkle, hurtige og sikre muligheder for at returnere eller bytte varerne. I foråret 2018 er det kommet frem, at
Amazon sandsynligvis vil etablere sig i Danmark. Hvis det sker vil konkurrencen
blive endnu hårde både for byernes butikker og for nethandlen i Danmark. Eksperter anslår, at Amazon vil erobre op til 20 % af markedet.
Nethandlen vil blive koblet sammen andre teknologier som f.eks. internet of
things og robotter. Køleskabet vil f.eks. selv finde ud af, at der mangler varer,
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hjemmerobotten vil have styr på, at der snart mangler opvaskemiddel, og mobiltelefonen vil selv bestille en ny oplader, når den gamle er gået i stykker. Der
eksperimenteres med chat-robotter, som kan vejlede og inspirere kunderne om
indkøb. Spillere som Amazon og abonnementsbaserede forretninger vil kunne
sørge for, at familiens lager af basisvarer altid er fyldt op. Bestilling og levering
af husstandens basisprodukter vil ske af sig selv og med kort leveringstid. Dag
til dag levering er allerede udbredt og vil sandsynligvis blive nedbragt i takt
med, at ny teknologi udnyttes og logistikken optimeres. Efter bestilling af varer
på nettet vil robotter lynhurtigt finde varerne på lageret, og droner eller førerløse biler vil straks efter levere varerne til døren. Amazon har mange steder to
timers levering eller mindre og har meddelt, at man i større byer vil kunne tilbyde 30 minutters levering. Levering på under en halv time er allerede almindeligt i flere fastfood-kæder. Pizza-kæden Dominoes eksperimenterer i USA med
levering til døren med førerløse biler i samarbejde med Uber.
Alt sammen peger på, at den nethandel, vi ser i dag, kun er begyndelsen. Standardindkøb vil blive automatiserede, og nethandlen vil blive intelligent og endnu
bedre til at vejlede kunderne til finde de helt rette vare til den rette pris. Resultatet vil blive, at væsentligt mere handel vil ske på nettet, og at der bliver færre
butikker i vores byer.

2.1.2 Byernes butikker må udvikle sig
Teknologien er og vil fortsat blive en hård udfordring for butikkerne, som vi kender dem. Byernes butikker vil finde nye rolle i samspil med den digitale verden.
Der er også modstrategier, som vil sikre, at handelslivet også i fremtiden vil
spille en rolle i bylivet. Der er flere bud på, hvad der vil ske.

Kædebutikken bliver en del af et sammenhængende koncept
En udbredt opfattelse er, at udviklingen vil gå hårdest ud over kædebutikker og
butikscentre.
Kædebutikkerne sælger typisk varer, som også kan købes via deres netbutik eller kan købes hos mange andre udbydere. De store kæders styrke vil være, at
de kan kombinere butikkerne i byerne med deres netbutikker, deres tilstedeværelse på de sociale medier og andre kanaler, hvor kunderne møder butikken. Byernes butikker vil komme til at indgå sammen med de andre kanaler i et omni
channel koncept, som giver kunderne en sammenhængende og meningsfuld oplevelse af butikken uanset, hvilket miks af kanaler de møder butikken og dens
varer på. Den fysiske butik bliver på den måde et af flere steder, hvor kunden
kan møde butikken. Udfordringen for byernes butikker er, at der er flere eksempler på kæder, som vælger at satse på deres netbutikker samtidig med, at de
nedskalerer deres tilstedeværelse med butikker i byerne.
Byernes butikker vil måske i højere grad blive showrooms, hvor kunderne kan få
den individuelle og personlige vejledning, hvorefter varerne leveres via deres
netbutik. I tråd med det er der eksempler på kæder, der vælger at variere deres
butiksudbud. Der er f.eks. kæder som introducere mindre butikker eller show-
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rooms for at komme tættere på kunderne. Kundernes tilskyndelse til at transportere sig til et større indkøbscenter falder, når de samme varer kan købes på
nettet. Derfor er strategien at være til stede med mindre butikker i flere byer og
bydele for at komme tættere på kunderne.
Som eksempel har IKEA i foråret 2018 meddelt, at der skal investeres et stort
milliardbeløb på at blive endnu mere attraktiv for kunderne ved at rykke tættere
på deres hverdag, og det handler både om IKEAs netbutikker og deres fysiske
butikker. Ifølge IKEA er det mere relevant end nogensinde før at være så tæt på
forbrugeren som muligt. IKEA vil derfor udvikle en ny og endnu bedre webshop
og udvikle nye og mindre butikker, så IKEA kan være til stede i flere byer og
være mere centralt placeret i byerne. Efter planen skal der åbne en Ikea i hjertet af København i 2020.
Tilsvarende har Jysk udviklet et Citykoncept. De to første butikker er åbnet i
Stockholm og flere er på tegnebrættet. Der er bl.a. planer om at åbne i Friis
Shoppingcenter i Aalborg midtby. De nye bykonceptbutikker henvender sig specifikt sig til de mennesker, der bor og handler i de større byer og indkøbscentre.
En anden side af udviklingen er de store muligheder for at optimere hele processen fra produktion af varer, via butik til levering af varerne hos kunden. Som eksempler arbejdes der med robotter, der kan fylde varer på hylderne eller vejlede
kunderne, digitale hyldeforkanter, scannere og andet teknologi, som kan effektivisere processerne, give kunderne adgang til at handle 24-7 og nedbringe behovet for personale. I Danmark bliver Dagli'Brugsen i Sengeløse den første personaleløse butik. Kunderne skal selv kunne låse sig ind, når der ikke er personale,
og selv scanne varerne ind og betale.

Gode muligheder for de små selvstændige butikker
En anden opfattelse er, at der vil blive flere selvstændige butikker. Der vil altid
være plads til spændende butikker, som sælger unikke varer og byder på unikke
kundeoplevelser. I England er antallet af selvstændige butikker på vej op efter
flere års tilbagegang.
Byernes butikker vil blive mere levende og varierede, og de vil i stigende grad
kombinere handelsoplevelser med underholdning, events, specielle arrangementer og det personlige forhold til kunderne.
De selvstændige butikker vil tilbyde kunderne det, de ikke kan få eller opleve på
nettet, og de vil være gode til det personlige og til den individuelle behandling af
kunderne. De selvstændige butikker har også fordele af, at de hurtigt kan omstille sig og tilpasse varer, service og markedsføring mod nye behov og muligheder.
Udviklingen drives også af ændrede forbrugsvaner. De store ugentlige indkøb er
blevet erstattet af mange, små og hurtige indkøb, og det er til fordel for de små
og let tilgængelige butikker i lokalområdet. Udviklingen hjælpes også på vej af
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urbaniseringen. Bymidterne er blevet populære steder at bo, og til det hører typisk en livsstil og et forbrugsmønster, der er til fordel for de lokale butikker, cafeer, spisesteder og andre serviceerhverv i bymidten.
Turister i Danmark er i vækst og er også en kilde til udvikling af de selvstændige
butikker. Turistbyer har typisk mange selvstændige butikker. Shopping i et charmerende miljø i den historiske bymidte er en vigtig del af at være turist. Der er
som turist god tid til at nyde byturen, være nysgerrig, gå på jagt efter det gode
tilbud, finde det specielle, og kombinere shopping med spisning og andre af byens tilbud.
Mulighederne for at starte op med selvstændig butik hjælpes på vej af, at de sociale medier giver mulighed for effektiv markedsføring til lave omkostninger, og
at systemer til drift af en butik er blevet billige og hurtige at sætte op.
De typiske udfordringer for de selvstændige butikker er ud over presset fra nethandlen og de store kæder, at der er mangel på billige og velbeliggende lokaler.

Butikscentrene udvikler sig til oplevelsessteder
Kædebutikkernes udfordringer er også butikscentrenes udfordring. I dag tager
kunderne ikke bare i butikscentret for at købe ind. Det kan de gøre let og hurtigt
på nettet. Kunderne søger i højere grad oplevelser. Butikscentrene vil aldrig
kunne konkurrere med det endeløse udbud af varer på nettet og mulighederne
for at købe varen til den bedste pris uanset, hvor i verden den udbydes fra. Butikscentrene er under hårdt pres fra nethandlen og er nødt til at udvikle sig i en
anden retning. Moderne butikscentre indeholder meget andet end butikker. På
mange måder prøver de at efterligne bymidternes bredere appeal til kunderne
og f.eks. byde på spisesteder, koncerter, kunst, fitness, wellness, biografer, råvaremarkeder osv. Alt sammen noget, som nethandlen ikke kan tilbyde.
Det er fortsat vigtigt for butikscentrene at have en eller flere store ankerbutikker, men der er også en tendens til, at der kommer flere mindre butikker i butikscentrene og midlertidige pop up butikker for at give kunderne en oplevelse af
at kunne møde det uventede og gøre en god handel med helt specielle varer,
som de ikke ville finde på nettet. Det tilskynder kunderne til at vælge at besøge
centret frem for at klare indkøbene på nettet.
Butikscentrene ændrer også udseende. De nye ligner ikke deres forgængere.
Der er eksempelvis flere nye butikscentre, som ikke er overdækkede, og som giver et indtryk af at befinde sig i en bymidte. Byggeriet i sig selv kan være en attraktion og indretningen byder typisk på bæredygtige løsninger og grønt som
f.eks. træer og planter, vand og store glaspartier med godt solindfald. Det er
vigtigt for butikscentrene at signalere, at de er meget mere end et indkøbssted.
Sammensætningen af butiksareal og gang- og opholdsarealer har ændret sig fra
70-30 til 60-40 eller endda 50-50.
Som eksempler på, at butikscentrene i Danmark er under pres, kan nævnes, at
A. Enggaard efter flere års forberedelser har valgt at opgive planer om et stort
butikscenter med 40-50 butikker i Silkeborg bymidte. Ifølge A. Enggaard har
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den stigende nethandel skræmt potentielle lejere væk. For få år siden blev et
lignende projekt i Holstebro opgivet. I Odense skulle VIVA have stået færdigt i
2015, men det er blevet udskudt flere gange. I det hele taget har antallet af nye
butikscentre i Danmark været beskedent de senere år. Flere eksisterende butikscentre har udlejningsvanskeligheder. I Aalborg har butikscenter Friis i Aalborg midtby haft mange tomme butikker gennem en årrække og er nu under en
større ombygning, som bl.a. skal give plads til Magasin og Dalle Valle.
Som eksempel på, at butikscentrene må udvikle sig og søge nye veje for at fastholde deres attraktivitet har Fields planer om at åbne en stor "adrenalinpark",
hvor kunderne kan prøve alt fra ninja-baner til kæmpe trampoliner. Adrenalinparken skal sammen med Fields udbud af biografer og restauranter styrke centrets profil som et oplevelsessted. Spisestederne fylder stadigt mere i Fields,
herunder flere kvalitetsrestauranter. Omsætningen i restauranterne er steget
fire år i træk og Fields har fået prisen som det shoppingcenter i Danmark, der
har de bedste spisesteder.

Bymidterne har fordele men er dårligt organiserede
Butikscentrenes udfordringer og deres modstrategier kan overføres til bymidterne. De er også udfordret af, at nethandlen overtager mere og mere af handelslivet.
Bymidterne har fordele af, at de allerede kan tilbyde de besøgende et bredt
spekter af oplevelser. Der er normalt attraktive historiske bymiljøer, som er rare
og oplevelsesrige at besøge, og bymidternes butiksudbud er i forvejen suppleret
med et bred spekter af spisesteder, hoteller, kultur, fritid og mange andre tilbud.
Bymidternes svagheder er, at de allerede har mistet en stor del af deres handelsliv, at tilgængeligheden fra oplandet er dårligere end til butikscentrene, og
at bymidterne ikke er organiseret lige så stærkt som butikscentrene. I butikscentrene er der én centerledelse, som har vidtgående beføjelser til at udvikle,
lede og optimere centret. Beslutningskraften i bymidterne er spredt på mange
ejere og mange forretningsdrivende samtidig med, at der er beboere, kontorvirksomheder og mange andre interesser repræsenteret i bymidterne. Handelslivet er typisk organiseret i handelsstandsforeninger med frivilligt medlemskab,
og grundejernes involvering er begrænset og uorganiseret.

2.1.3 Nye forbrugsvaner ændrer vores byer
Detailhandlen presses ikke blot af øget nethandel men også af, at forbruget af
detailhandelsvarer ikke er steget nævneværdigt siden privatforbruget nåede
bunden efter finanskrisen. Samfundsøkonomien har været positiv de senere år,
og det plejer af føre til større indkøb af detailhandelsvarer, men sådan har det
ikke været ind til nu.
Danskerne har de senere år valgt at bruge flere penge på andet end detailhandelsvarer. Vi går mere ud at spise og køber mere take away, vi tager på flere fe-
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rier, og vi bruger flere penge på vores sundhed og skønhed. Mad, ferier, sundhed og skønhed er knyttet til kroppen og kan ikke i samme grad som køb af detailhandelsvarer klares på nettet. Derfor fylder spisesteder, overnatningssteder
og forretninger inden for sundhed, skønhed og sygdomsbehandling mere i gadebilledet i dag end tidligere. I mange tilfælde bliver lokaler, der tidligere var en
butik, overtaget af en forretning inden for mad, overnatning, sundhed og velvære. De andre erhverv er i vækst og foretrækker typisk at være i en bymidte,
men der er konkurrence om dem. Butikscentrene har også fået øjnene op for
værdien af at kunne tilbyde kunderne meget mere end indkøbsoplevelsen.

Flere spisesteder
Sidste år satte de danske restauranter omsætningsrekord med 46 milliarder kr.
Ifølge Horesta er der blevet ca. 1.500 flere spisesteder i Danmark, end der var
før finanskrisen i 2008. Væksten svarer til godt 10 %. Alene fra 2014 til 2015
voksende antallet af spisesteder med 2,7 %. Omsætningen er vokset med næsten 30 %. Væksten er sket i alle regioner i Danmark men mest i Hovedstaden
og med Region Syddanmark på andenpladsen. Væksten mærkes også i Odense
og kan ses i gadebilledet, hvor et stigende antal spisesteder bidrager til bylivet.
Eksperterne vurderer, at danskernes ønsker om at spise ude eller spise færdigmad i hjemmet vil fortsætte med at vokse. En madforsker mener, at kun halvdelen af måltiderne vil være hjemmelavede om 10-15 år. Især i de store byer,
vil mange spise ude. Små husstande har fordele af at spise ude eller spise færdiglavet mad. Det behøver ikke være meget dyrere, da indkøb til et måltid er
dyrere for en lille husstand, og for enlige kan der være en social motivation til at
spise ude. De unge har en mobil livsstil, og deres planlægningshorisont er lav.
Det at købe dagligvarer til flere dage er svundet ind samtidig med, at kvaliteten
og udbuddet af take away-mad er steget. Det er blevet let at få en sund og varieret kost ved at leve af færdigt produceret mad.
Den øgede efterspørgsel har skabt vækst i antallet af restauranter, små take
away-steder og madmarkeder. Det voksende marked viser sig ved, at nye kæder af spisesteder er på vej ind i Danmark, og andre har store ambitioner om
vækst. Markedet er kendetegnet af en blanding af selvstændige restauranter og
kæder som Brd. Price, Flammen, Dalle valle, Bones og Jensens Bøfhus. På fastfoodmarkedet dominerer McDonald’s, Burger King og Sunset Boulevard, der har
89, 45 og 41 restauranter, men Dominos Pizza har en ambition om at blive
størst og nå op på mere end 100 restauranter i Danmark. Væksten viser sig
også ved, at det boomer med interessante take away-steder og casual restauranter, hvor kunderne kan få noget nemt og godt at spise til rimelige penge.
De ændrede spisevaner kommer også til udtryk ved den hurtige vækst i madmarkeder. Det startede for få år siden på papirøen i København og har hurtigt
bredt sig. Odense har Storms Pakhus med 30 madboder og barer og Arkaden
med 26 madboder.
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Endelig kan der peges på det danske cafemiljø, der er vokset frem over de seneste cirka 15 år med et stort udbud af både cafeer i kæde og selvstændige cafeer. Eksempelvis havde Baresso i 2017 12 kaffebarer. Baresso ændres til Espresso House og skal efter planen udvides med 10 nye kaffebarer hvert år.
Danskernes øgede lyst til at spise ude eller tage færdigmad med hjem er med til
at begrænse salget af dagligvarer, og det har fået dagligvarebutikkerne til at
forsøge at hægte sig på udviklingen med flere færdiglavede måltider. Dagligvarebutikkerne tilbyder i stigende grad convenience for at få del i de 10 mia. kr.
om året, som danskerne bruger på færdigmad. En af dagligvarekæderne udtaler, at markedet bliver endnu vigtigere fremadrettet, og det gælder al slags take
away fra morgenmad på farten, grød, sandwich til wraps men også nem aftensmad. Der er kamp om markedet. Dagligvarebutikkerne har den store fordel, at
de i forvejen har mange kunder inde i butikken, og at køb af take away kan
kombineres med køb af andre dagligvarer. De små take away-steder, madmarkeder mv. har fordel af at være specialister, der kan tilbyde høj kvalitet og hurtigt kan introducere nye og spændende retter, og så har de lettere ved at finde
små lokaler i de tætte bydele, hvor kunderne bor og færdes.

Mere overnatning
Hotelovernatningerne har været i kraftig vækst siden finanskrisen. Værelseskapaciteten i Danmark er ifølge Horesta vokset med næsten 7.000 værelser svarende til godt 18 %. Antallet af overnatninger har været konstant voksende siden finanskrisen og er øget med omkring 33 % i perioden. Alle regioner har haft
fremgang, men fremgangen har været mindst i Region Syddanmark. De udenlandske gæster har stået for den største del af væksten set over hele perioden,
men de seneste år har væksten i danske overnatninger været markant størst.
Før finanskrisen stod forretningsgæster for den største del af overnatningerne,
men siden har væksten i feriegæster været markant og udgør i dag den største
del af overnatningerne.

Mere fitness
Der har de sidste 10 år været meget høj vækst i fitnessbranchen. Antallet af fitnesscentre er næsten fordoblet, og der er fortsat vækst.
I 2016 var der ifølge Dansk Erhverv mellem 810.000 og 950.000 medlemmer i
fitnesscentrene svarende til at mere end hver sjette dansker i dag er medlem i
et fitnesscenter. I 2009 blev antallet af medlemmer vurderet til 550.000.
Der var i ifølge Idrættens Analyseinstitut 663 motions- og fitnesscentre i Danmark i februar 2016, hvilket er en stigning på 31 centre sammenlignet med maj
2015.
Udviklingen i fitnessbranchen afspejler danskernes store og voksende interesse
for at kunne dyrke motion og sundhed på en fleksibel måde, der kan passes ind i
en travl hverdag. Ikke kun den organiserede motion er i vækst. Det gælder også
den uorganiserede, herunder den udendørs motion som virkelig har sat sit præg
på byernes liv hele året rundt.
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Mere aften- og natteliv
Når udespisning, fitness, ferier og rejser er i vækst bliver aften- og nattelivet
vigtigere for bylivet og for de virksomheder, der lever af kunder i aften og nattetimerne. I England indgår "The Night time Economy" i mange bymidtestrategier.
Der er meget at blive inspireret af. Englænderne arbejder bl.a. med at udvikle
partnerskaber mellem lokale myndigheder, politi, beredskab og virksomheder for
bl.a. at skabe et trygt og godt miljø, med udvikling af aften- og nattelivets erhvervsliv (restauranter, barer, spillesteder, underholdning mv.) for at skabe er
bredt og attraktivt udbud og med deling af viden om aften- og nattelivets kunder og virksomheder.

2.2

Inspiration fra andre byer

Det følgende indeholder en beskrivelse af erfaringer fra fem større byer og fra
tre byer i Norge. De otte byer, der bruges som eksempler, er London, Groningen, Passau, Oberhausen og Aarhus samt Drammen, Hamar og Mosjøen. De giver hver på sin måde inspiration til at tænke fremadrettede strategier for udviklingen af det kommercielle byliv i Odense.
Der er tre overordnede budskaber.
1

Fremtiden må indrettes på, at handelslivet vil spille en mindre rolle, og at
bymidter, bydelscentre og indkøbscentre må udvikle en bredere rolle end
blot at være et sted, man køber ind.

2

Byer, der har stærke bymidter, har ført en restriktiv politik. De har lagt begrænsninger på mulighederne for at udvikle større indkøbscentre uden for
bymidterne, og det har givet større lyst til at investere i forretningslivet i
bymidterne.

3

Samtidig følger byerne med stærke bymidter typisk op med proaktive strategier, som drives af en stærk organisering og et tæt samarbejde mellem
de forretningsdrivende, grundejerne og kommune. Samarbejdet kan handle
om byrumsforbedringer, city marketing, fastholdelse af store institutioner
som universiteter og offentlige administration i bymidten, udnyttelse af
tomme lokaler osv. Der er eksempler på meget stærke og forpligtende samarbejder, som f.eks. kan være organiseret som et PPP (public private partnership). Der er f.eks. samarbejder, hvor grundejerne går ind og bidrager
økonomisk til byrumsforbedringer. Der er også interessante eksempler på
tætte grundejersamarbejder, som gør, at en bymidte tilnærmelsesvist bliver
lige så stærkt organiseret som et shoppingcenter.

Det hele kan sammenfattes i en helhedsorienteret og proaktiv strategi for udvikling af bymidten, hvor kommunen har rollen som den koordinerende og faciliterende part, som løbende sørger for at følge op på strategien, sikrer at handlingerne bliver udført, holder fast i samarbejdet over tid, og tager initiativ til fornyelse af strategien i takt med at udfordringerne ændrer sig, og der viser sig nye
muligheder.
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2.2.1 London erkender de nye tider og definerer nye roller
London er med knap 9 mio. indbyggere en meget stor by med en enorm lokal
købekraft og meget omfattende turisme. Alligevel er London et interessant eksempel. London kan se frem til høj vækst i indbyggertal og købekraft, men Londons overordnede strategi for bycentrene har fokus på, at centrene over hele
London står over for store udfordringer, og at der må tænkes nyt. Udviklingen i
privatforbruget forventes ikke at ville fortsætte med at vokse, som det ellers
hidtil har været antaget, og ud over det vil udviklingen af nethandel få dybtgående effekter for bycentrene.
Der regnes fortsat med et behov for vækst i detailhandelsarealet i London frem
mod 2036, men der regnes ved et lavere behov end tidligere, og der gøres opmærksom på, at der er stor usikkerhed om, hvor stort behovet for nye butiksarealer vil blive.
Hovedbudskabet er, at byens centerområder må tilpasse sig forandringerne og
udvikle en større bredde i anvendelser og aktiviteter. Centerområderne kan ikke
mere basere deres succes og velstand udelukkende på at være indkøbssteder.
De må i fremtiden bevæge sig ud over rollen som indkøbssteder og favne bredere og udvikle sig til levende steder for handel, kultur, underholdning, fritid, erhverv og foreningsliv.
For at stimulere udviklingen i bycentrene er der vedtaget en strategi med en
række initiativer. Blandt initiativerne kan nævnes

›

at bycentrene skal udvikles med en større bredde i deres tilbud, som må
tage udgangspunkt i det enkelte områdes potentialer og mulighed.

›

at Londons popularitet som bosted skal udnyttes til at skabe vækst i befolkning omkring bycentrene, så grundlaget for det lokale byliv kan styrkes.

›

at udviklingen skal ske efter en høj kvalitetsstandard, da kvalitet i bymiljøet
har altoverskyggende betydning for, om områderne bliver en succes.

›

at udviklingen af tættere bycentre vil skabe grundlag for bæredygtig transport med høj grad af kollektive transport, cykling og gang.

›

at de lokale myndigheder opmuntres til at udarbejde strategier og danne lokale partnerskaber og f.eks. samarbejde om udnyttelse af tomme lokaler.

›

at mulighederne for at skabe lokal udvikling understøttes af et bycenter
først-princip, som handler om, at butikker og servicevirksomheder skal placeres i bycentrene, og at alle projekter skal igennem en konsekvensanalyse.

›

at London har afsat et større beløb til at støtte fornyelsesplaner og lokale
initiativer.
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I Londons strategier indgår også en vision for London som 24 timers metropol,
som inkluderer en strategi for udvikling af et natteliv, der mindst er på niveau
med New York, Paris og Berlin.

2.2.2 Groningen har skabt en stærk bymidte
Groningen har ca. 200.000 indbyggere og kan derfor sammenlignes med
Odense, men de to byer har vidt forskellig detailhandel. Nogle få tal belyser forskellene.
Bymiden i Groningen har 700 butikker svarende til 60 % af alle butikker i byen.
Odense bymidte har 339 butikker svarende til 37 % af alle butikker.
Bymidten i Groningen rummer 145.000 m² detailhandelsareal svarende til 35 %
af byens detailhandelsareal. Til sammenligning rummer Odense bymidte
100.000 m² detailhandel svarende til 20 % af det totale areal.
Bymidten i Groningen har omkring en halv million besøgende om ugen og to
tredjedele af omsætningen kommer fra kunder, der bor uden for byen. I Odense
er der ikke målinger af antallet af besøgende, men besøgstallet er sandsynligvis
væsentligt lavere i Odense bymidte. En kundeundersøgelse i Odense viser, at
Odense bymidte i højere grad fungerer som lokalt center for beboere i eller tæt
på bymidten. Kunder fra andre kommuner handler mere end dobbelt så hyppigt i
Odense SØ som i Odense bymidte.
Baggrunden for bymidtens styrke i Groningen er, at der har været ført en restriktiv politik over for detailhandelsudvikling uden for bymidten. Der er samtidig
ført en aktiv politik for bymidten. Der er investeret i smukke belægninger og inventar, der arbejdes med city marketing, store institutioner som universiteter og
offentlige institutioner søges fastholdt i centrum, der gøres en aktiv indsats for
at få tomme lokaler udnyttet, der er skabt et servicepunkt for detailhandlere, og
der gennemføres eksperimenter i dialog med erhvervslivet.

2.2.3 Samarbejde gav resultater i Passau bymidte
Passau er en by i Sydtyskland med omkring 50.000 indbyggere og med omfattende turisme.
Omkring årtusindskifte var der planer om nedrivning af den gamle Niebelungenhalle i Passau, der gav anledning til etablering af foreningen City Marketing Passau e.V., som skulle skabe en platform for samarbejde mellem detailhandlerne. I
stedet for den gamle hal blev der opført et butikscenter med ca. 90 butikker.
Butikscentret blev lokaliseret i nærheden af de to strøgader i bymidten og førte
til udfordringer for den eksisterende detailhandel.
For at finde løsninger på de udfordringer, som den gamle del af bymidten havde
fået, søgte Passau om at være del af "Leben findet Innenstadt", som er et program i Bayern, der støtter udviklingen af levende bymidter i omkring 100 kommuner.
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Projektet i Passau handlede om at gennemføre et helhedskoncept for udviklingen i den gamle del af bymidten. Helhedskonceptet omfattede forbedring af de
offentlig rum, etablering af legepladser, erhvervsfremme, udvikling af et bedre
mix af brancher og udnyttelse af tomme lokaler. For at kunne løfte projektet
skulle grundejere og detailhandlere indgå i et partnerskab, og de skulle være villige til at bidrage økonomisk til forbedring af de offentlige rum.
Allerede i ansøgningsfasen blev der skabt en arbejdsgrupper om de offentlige
rum med City Marketing Passau e.V. som tovholder og med deltagelse af grundejere, detailhandlere og kommunen. Projektet blev realiseret som et PPP. Da
City Marketing Passau e.V havde vist sig som en stabil organisation, valgte kommunen at overdrage realiseringen af projektet til City Marketing Passau e.V. Efter, at der var sat tal på omkostninger for projektet, blev grundejere bedt om at
bidrage økonomisk. Det lykkedes at få 24 grundejere til at bidrage.
I planlægningsfasen blev der også inddraget skoler, børnehaver, institutioner for
handicappede, ungegrupper, seniorer og universitet. Byrumsforbedringen omfattede bl.a. renovering af gadebelysning, beplantning, møblering og belægninger.
City Marketing Passau e.V har 210 medlemmer og har generelt et stort fokus på
arealmanagement. City Marketing Passau e.V rådgiver bl.a. grundejere om lejeniveau og udlejning, dvs. hvem er den perfekte lejer, og hvad og hvem kan jeg
leje ud til, ligesom City Marketing Passau e.V arbejder med at få tomme lokaler
udnyttet.

2.2.4 Lokalt samarbejde skaber udvikling i socialt
boligområde i Oberhausen
Oberhausen har ca. 210.000 indbyggere og har dermed stort set samme størrelse som Odense. Oberhausen er en stor turistby med omkring 23 mio. besøgende om året. Byen rummer Centro, som er Tysklands største butikscenter.
Store kæder som C&A, Peek & Cloppenburg og Kaufhof er flyttet til Centro.
Bydelen Alt-Oberhausen ligger ca. 4 km fra bymidten og er et økonomisk og socialt belastet område. Omkring en tredjedel af indbyggere får økonomisk støtte
fra staten. Der er en høj andel indvandrer og et lavt uddannelsesniveau.
Detailhandlere, grundejere og kommunen har erkendt, at det ikke længere vil
være muligt kun at satse på detailhandel i Alt-Oberhausen. Der skulle nye ideer
til. Én af ideerne var, at bydelens interessenter skulle organisere sig, og det
endte med, at foreningen CityO-Management e.V. blev dannet. Foreningen har
fokus på bl.a. bygningsforbedringer, fundraising og et tæt samarbejde med
kommune og andre interessenter uden for detailhandlen.
CityO-Management har ca. 85 medlemmer og varetager opgaver inden for Citymanagement. Størstedelen af medlemmerne er grundejere. I forbindelse med
gennemførelse af konkrete projekter er det lykkedes at mobilisere langt flere

DET KOMMERCIELLE BYLIV I ODENSE KOMMUNE – FREMTIDENS KOMMERCIELLE BYLIV

21

end foreningens egne medlemmer. Et eksempel på det er Oberhausener Winterlicht, som er en moderne julebelysning til ca. 15 mio. kr., der blev finansieret
uden offentlig støtte.
Et andet eksempel på et projekt, der blev finansieret af CityO-Management, er
installering af PeopleCounters, der måler antallet af fodgænger, som passerer et
område. Foreningen argumenterede for, at det ville være et vigtigt at kunne
måle effekterne af projekterne, som bliver iværksat som del af satsningen på citymarketing.
Flere succesfulde projekter har givet CityO-Management større opbakning, så
der nu også f.eks. kan fokusere på strategiske byudvikling. Desuden er der opstået en bevidsthed om, at det ikke er muligt at konkurrere med Centro, men at
Alt-Oberhausen må skabe sig en anden profil inden for kultur, uddannelse, sundhed, dagligvarer, servicefunktioner og bydelen som mødested. For dagligvarehandlen har man valgt, at butikkerne skal koncentreres i centrum af Alt-Oberhausen.
CityO-Management har påtaget sig et stort ansvar, men det er i sidste ende
kommunen, der har ansvaret for planlægning mv. CityO-Management spiller
sammen med kommunen og skaber en platform for videns- og idédeling, og når
projekterne skal udføres, får de større opbakning.

2.2.5 Aarhus har truffet andre valg og har fået en stærkere
midtby
Aarhus har 270.000 indbyggere og er en by i kraftig vækst. Aarhus er med sin
beliggenhed og størrelse det naturlige centrum for et stort opland i Midtjylland.
Aarhus har valgt en anden centerstruktur end de andre store danske provinsbyer. Aarhus har fravalgt et storcenter. Der er et Bilka, men det er ikke udbygget til et storcenter. Aarhus har valgt en centerstruktur og fastholdt den over
mange år. Målet har været at skabe en stærk og levende bymidte suppleret med
en række velforsynede bydelscentre som Storcenter Nord, Viby Centret, City
Vest mv.
I midtbyen er der skabt en god og attraktiv struktur med Bruuns Galleri og stationen i den ene ende og Magasin, domkirken og Latinerkvateret i den anden
ende. Mellem de to markante endepunkter forløber to parallelle gågadestrøg
med Ryesgade som hovedstrøget.
Aarhus midtby havde i 2014 i alt 777 butikker svarende til 52 % af alle butikker,
og 230.000 m² detailhandel svarende til 33 % af butiksarealet, og en omsætning på 7,5 mia. kr. svarende til 36 % af den samlede omsætning. Til sammenligning havde Odense bymidte i 2017 i alt 339 butikker svarende til 37 % af alle
butikker i kommunen, 100.000 m² butiksareal svarende til 20 % af det samlede
butiksareal, og 2,6 mia. kr. i omsætning svarende til 21 % af den samlede omsætning.
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Udviklingen i Aarhus Midtby har i perioden fra 1998 til 2014 været, at antallet af
butikker er faldet, og det er meget naturligt, men udvalgsvarearealet har været i
betydelig vækst, ligesom omsætningen er vokset meget for udvalgsvarer og i
beskedent omfang for dagligvarer. Til sammenligning har Odense Bymidte haft
betydelig tilbagegang fra 1998 til 2017 målt på både butikstal, areal og omsætning.
Det sidst nye er, at Aarhus midtby også har fået vanskeligheder. Ifølge Gadeforeningen Strøget er situationen presset over alt i Aarhus City. Selv om Aarhus er
vokset med omkring 5.000 mennesker om året, er der i dag mange butikslukninger, udskiftninger og tomme lokaler. Ifølge Gadeforeningen Strøget kommer
presset fra nethandlen og konkurrencen fra stor- og megacentre i både Aarhus
og nabobyerne og fra dårlig biltilgængelighed. Der er for meget trængsel på indfaldsvejene, og parkeringspladserne ligger for langt væk fra strøggaderne.
Sammenligningerne viser, at midtbyen i Aarhus spiller en langt større rolle i Aarhus, end Odense bymidte spiller i Odense. Sammenligningerne viser også, at
udviklingen i bymidterne i de to byer har været vidt forskellig. De to byer har
valgt to forskellige strategier og har derfor også fået to vidt forskellige resultater. Aarhus har valgt en struktur med en stærk bymidte og stærke bydelscentre
men et begrænset aflastningsområde. Odense har valgt en struktur med et
stærkt aflastningsområde og stærke bydelscentre og har derfor fået en svagere
bymidte. Strukturen i de to byer er forskellig, men Aarhus midtby har er også
løbet ind i vanskeligheder, som bl.a. er skabt af pres fra nethandlen og fra konkurrerende storbutikker og centre i og uden for kommunen.

2.2.6 Tre byer i Norge har spændende erfaringer med
bymidtesamarbejde
I Norge er der gennemført et interessant studie af, hvad der kan gøres for at
styrke bymidterne som etableringssted for detailhandel og service.
Studiet kaster først et blik på, hvad der hæmmer udviklingen i bymidterne. Der
er fire konklusioner:
1

Den spredte grundejerstruktur gør det vanskeligt at udvikle en bymidte,
som et attraktivt sted for detailhandel og service.

2

Konkurrence fra eksterne indkøbscentre og storbutikker svækker mulighederne for at udvikle bymidternes detailhandel.

3

Byudviklingen med boliger og arbejdspladser foregår ofte udenfor bymidterne og bidrager derfor ikke med lokale kunder til bymidtens handelsliv.

4

Alle aktører må arbejde sammen om at styrke bymidten, men det kan være
vanskeligt at opnå.

Anbefalingerne handler bl.a. om grundejersamarbejde. Der er interessante erfaringer fra tre byer i Norge, hvor grundejerne har organiseret sig efter forskellige
modeller.
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I Drammen, som har 116.000 indbyggere, samarbejder grundejerne på frivillig basis om at udvikle deres ejendomme på tværs af ejendomsskel, slå
lokaler sammen, når en større butik gerne vil ind, strukturere og organisere
handlen og være i løbende dialog med kommunen. Samarbejdet i Drammen
har karakter af en grundejerforening med frivilligt medlemskab.

1

I Hamar, som har 30.500 indbyggere, har flere grundejere dannet et grundejerselskab (AS), der fungerer som fælles kontaktpunkt for butikker, der
gerne vil leje lokaler i området, som forvalter og markedsfører områdets lokaler, og som bidrager til at strukturere og profilere handelslivet.

2

I Mosjøen med 9.500 indbyggere er flere grundejere gået endnu videre og
har lagt deres ejendomme ind i et fælles selskab, som ejer, udvikler og forvalter ejendommene, som er et fælles kontaktpunkt for lejere, og som styrer ejendomsforvaltning, markedsføring, udleje, betingelser i lejekontrakter
om åbningstider, markedsføringsbidrag mv.

Som eksemplerne viser er der forskellige grader af forpligtigelse for grundejerne. En grundejerforening er frivillig og uforpligtigende, men allerede den
model indebærer nogle indlysende fordele. De mere forpligtigende modeller vil
selvfølgelig være udfordrende for grundejerne at gå ind i, men erfaringerne fra
Norge er, at jo større forpligtigelse jo mere vil bymidtens detailhandel kunne udvikles, styres og markedsføres på samme måde som et butikscenter.
Erfaringerne fra Norge er også, at organisering af grundejerne kan spille en stor
rolle for udvikling af detailhandlen i bymidterne, men det kan ikke stå alene. Det
er vigtigt, at kommunerne tager et tydeligt og langvarigt politisk lederskab til
udviklingen af bymidterne, at kommunerne tager ansvar for proces, fremdrift og
kontinuitet, og at kommunerne sætter en dagsorden og sørger for at grundejerne, handelslivet og bymidtens øvrige aktører mødes jævnligt. Der er en
række øvrige anbefalinger. Blandt dem er, at udbygningen med eksterne centre
må begrænses for at skabe et spillerum til udvikling i bymidterne.
Kilder:
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Det kommercielle byliv i fremtidens
Odense

Figur 2

I afsnittet om det kommercielle byliv i fremtidens Odense sammenlignes
en proaktiv model for udviklingen med, hvordan det forventes at gå, hvis
udviklingen fortsætter som hidtil.
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Det kommercielle byliv i fremtidens
Odense

Analyserne af det kommercielle byliv i Odense Kommune viser, hvordan udviklingen har været ind til i dag. Til planlægning af fremtidens byudvikling er der
behov for vurderinger af, hvor store fremtidens behov for areal til det kommercielle byliv vil blive. Hvordan behovene for areal til de forskellige serviceerhverv
vil blive over en 12 årig planperiode, er i sagens natur vanskeligt at forudsige.
Behovet for areal til det kommercielle byliv afhænger af, hvor meget indbyggertallet vil vokse, hvordan udviklingen i privatforbruget vil blive, hvad vi vil vælge
bruge penge på i fremtiden, og hvor meget vi vil handle på nettet frem for i byernes butikker.
Behovene vil også afhænge af, hvordan Odense vil klare sig i den regionale konkurrence. Vil de større konkurrenter eksempelvis gennemføre store projekter,
som gør deres byer mere attraktive som handels- og oplevelsesbyer? Eller vil
kæderne udvikle nye butikstyper, så de kommer tættere på forbrugerne i de
mindre byer? Alt det er selvfølgelig usikkert. Der er derfor udarbejdet forskellige
scenarier for, hvordan udviklingen i behovene kan tænkes at blive.

3.1

Behov for areal til detailhandel

En vurdering af behovene for areal til detailhandel kan starte med at se bagud.
Analyserne tilbage fra 1998 viser, at detailhandelsarealet i Odense Kommune er
blevet mindre hver gang, der har været målt. Siden 1998 er detailhandelsarealet
reduceret med knap 95.000 m² samtidig med, at Odense Kommunes handelsbalance er blevet forbedret. Detailhandlen i Odense Kommune har således løbende
erobret markedsandele men på et mindre areal.
Detailhandlen er et meget dynamisk erhverv, som er under konstant forandring.
Behovet for areal til udvikling af detailhandlen er belyst gennem tre scenarier,
som afspejler en udvikling med et maksimalt arealbehov, hvor alt udvikler sig
optimalt for detailhandlen, og et minimalt arealbehov, hvor det modsatte vil
kendetegne udviklingen. Mellem de to yderpunkter er der et middelscenarie.
Behovet for areal til detailhandel påvirkes af befolkningsudviklingen, udviklingen
i privatforbruget, nethandlens udvikling, om butikkerne vil omsætte mere eller
mindre pr. m², og om detailhandlen i Odense Kommune fortsat vil erobre markedsandele.

3.1.1 Befolkningsudvikling i Odense og på Fyn
Der er regnet med, at befolkningsudviklingen i Odense Kommune vil følge kommunens befolkningsprognose. Der regnes derfor med, at indbyggertallet vil stige
fra godt 200.000 indbyggere i 2016 til ca. 220.000 i 2030. Væksten i indbyggertal vil sætte sig meget direkte spor i et øget behov for areal til detailhandel.
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Detailhandlen i Odense Kommune har et godt opland på resten af Fyn. Som analyserne af handelsbalancerne viser, så er omsætningen inden for beklædning og
øvrige udvalgsvarer næsten dobbelt så stor som Odense-borgernes forbrug. Det
er derfor vigtigt for detailhandlen, hvordan befolkningsudviklingen på resten af
Fyn forventes at blive. Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventer, at
indbyggertallet på resten af Fyn vil forblive ret konstant. I dag er der godt
293.000 indbyggere på resten af Fyn. Det forventes at stige en smule til
294.000 i 2030. Oplandets bidrag til vækst i detailhandlen i Odense vil derfor
ikke handle om, at oplandet vokser men om, hvorvidt detailhandlen i Odense
Kommune vil fortsætte med at erobre markedsandele fra oplandet.

3.1.2 Udvikling i handelsbalancen
I middelscenariet er der regnet med, at Odense Kommunes handelsbalance vil
stabilisere sig omkring det nuværende niveau for beklædning og øvrige udvalgsvarer, og at handelsbalancen for dagligvarer vil falde en smule til det niveau,
som handelsbalancen for dagligvarer har ligget på historisk. Begrundelsen er, at
detailhandlen i Odense Kommune allerede står særdeles stærkt i oplandet, og at
der sandsynligvis vil opstå et mæthedspunkt. De meget store udvidelser med
IKEA, som er det seneste store tilskud til Odenses detailhandel, der for alvor har
flyttet markedsandele, betragtes i scenariet som overstået. I middelscenariet
forventes udviklingen i højere grad at blive præget af løbende fornyelser og udskiftninger af butiksudbuddet, som fastholder Odenses attraktivitet som indkøbsby men uden de helt store fornyelser, der i større grad vil påvirke oplandets
lyst til at ændre indkøbsvaner fra det lokale til at købe ind i Odense.
I maksimumsscenariet forventes det, at handelsbalancerne for beklædning og
øvrige udvalgsvarer vil blive forøget med 5 %, hvilket vil afspejle en udvikling,
hvor der komme nye store udvidelser i Odenses butiksudbud. Der vil først og
fremmest være tale om udvidelser i Odense SØ, som i høj grad retter sig mod
kunder i oplandet på Fyn. Det kunne f.eks. både være nye, store enkeltbutikker
eller en markant udvikling eller fornyelse i Rosengaardscentret.
I minimumsscenariet er der regnet med, at handelsbalancerne for beklædning
og øvrige udvalgsvarer vil falde med 5 %. Argumentationen for scenariet vil
være, at nethandlen vil begrænse oplandsborgernes motivation til at transportere sig til Odense for at købe ind. Odense SØ, som er oplandets foretrukne indkøbssted, har et udbud af kædebutikker, som i stor udstrækning også har egne
netbutikker og sælger varer, som også kan købes i mange andre netbutikker.
Samtidig vil flere af kæderne udvikle mindre butiksformater, som kan passes ind
i de mellemstore byer på Fyn, så de kommer tættere på de lokale forbrugere.

3.1.3 Udviklingen i privatforbruget
Privatforbruget har stort set ligget fladt siden det markante fald efter finanskrisen. Der har i flere omgange været talt om, at privatforbruget ville stige, men
det har siden det bratte fald omkring 2008 været ret konstant på et lavt niveau.
Helt aktuelt præges dansk økonomi af positive konjunkturer, og der meldes om
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god omsætning i detailhandlen i november og december 2017, men om optimismen i samfundet vil sætte sig i en holdbar vækst i forbruget til detailhandel er
usikkert. Derfor opereres der i beregningerne af det fremtidige arealbehov med
et spænd i vækstscenarier, som afspejler en udvikling med høje vækstrater, en
udvikling med lave vækstrater og et middelscenarie.
Udviklingen i dansk detailhandel 2000-2016
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Det sæsonkorrigerede mængdeindeks viser udviklingen i den danske detailhandel i faste priser, dvs. korrigeret for inflation. Her er der taget udgangspunkt i 2010 som indeks 100.

3.1.4 Nethandlens udvikling
Nethandlen har allerede erobret betydelige andele af vores forbrug. Der regnes
med, at nethandlen i dag står for 2 % af dagligvarehandlen, 12 % af al handel
med beklædning og 18 % af al handel med øvrige udvalgsvarer. Andelene har
været voksende hvert år siden starten, og væksten vil med sikkerhed fortsætte.
Indkøb på nettet vil fortsætte med at tage handel fra byernes butikker. Spørgsmålet er bare, hvor stor en del af vores indkøb, vi vil foretage på nettet i 2030.
Heller ikke her er der et sikkert svar. Som beskrivelserne af de generelle tender
har vist, så går udviklingen af nethandlen hurtigt og understøttes af udviklingen
af teknologier og forretningsmodeller på mange andre områder. Nethandlen kan
derfor udvikle sig til at bliver meget mere omfattende, end vi kan forestille os i
dag. Der er derfor udarbejdet forskellige scenarier for nethandlens andel af det
samlede forbrug i 2030.
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3.1.5 Butikkernes omsætning pr. m²
Analysen har vist, at der er en tendens til stigende omsætning pr. kvadratmeter
butiksareal – især inden for dagligvarer. Udviklingen i omsætningen pr. m² har
stor betydning for arealbehovet. I maksimumsscenariet er der regnet med, at
stigningen i omsætningen pr. kvadratmeter vil bremse op og fortsætte på det
nuværende niveau. I minimumsscenariet er der regnet med, at butikkerne vil
fortsætte med at effektivisere i samme omfang som i perioden forud, så fremtidens omsætning kan ske på et mindre areal end i dag.

3.1.6 Fremtidens arealbehov til detailhandel
Væksten i nethandel, den svage forbrugsudvikling og effektiviseringen i detailhandlen trækker behovet for areal til detailhandel ned, men i Odense Kommune
trækkes behovet for areal til detailhandel op af udsigten til fortsat befolkningstilvækst på omkring 20.000 indbyggere frem til 2030.
De tre scenarier er et udtryk for, hvordan udviklingen bliver, når de forskellige
faktorer, der påvirker arealbehovet, regnes sammen. Som, det vil fremgå, er der
stor variation i behovet for areal til detailhandel i de tre scenarier.

Maksimumsscenariet
Hvis alt udvikler sig optimalt for detailhandlen som i maksimumsscenariet, så vil
der være et samlet behov på i størrelsesordenen 60.000 m². Hvis udviklingen
bliver som i maksimumsscenariet, så vil der dermed være plads til en større
vækst i det samlede detailhandelsareal.
Maksimumsscenariet udtrykker en situation, hvor handelsbalancen udvikler sig
positivt, fordi detailhandlen i Odense Kommune fortsat erobrer markedsandele i
oplandet på Fyn, at væksten i nethandlen aftager, at privatforbruget udvikler sig
positivt, og at effektivitetsstigningen i detailhandlen aftager, dvs. at udviklingen
i omsætning pr. m² tager af.
Maksimumsscenarier for arealbehovet til detailhandel i 2030
Dagligvarer

Beklædning Øvrige udvalgsvarer

Handelsbalance

111

198

192

Nethandlens andel

3%

21%

32%

15%

26%

11%

Omsætning pr. m²

39.500

29.500

21.500

Arealbehov i m²

20.000

16.500

24.000

Vækst i omsætning fra 2016

I alt

60.500

Middelscenariet
Set ud fra en faglig synsvinkel, vil en udvikling omkring middel være mest sandsynlig. Det vil sige en udvikling, hvor detailhandlen om 12 år vil have behov for
et areal, der er lidt mindre end i dag.
Middelscenariet er udtryk for en udvikling mellem maksimumsscenariet og minimumsscenariet. Det er eksempelvis forudsat, at Odense Kommune fastholder
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sin handelsbalance for beklædning og øvrige udvalgsvarer og får lidt lavere niveau for dagligvarer, som svarer til det historiske niveau, der har været set over
en længere årrække.
Middelscenarier for arealbehovet til detailhandel i 2030
Dagligvarer

Beklædning Øvrige udvalgsvarer

Handelsbalance

109

193

187

Nethandlens andel

5%

26%

36%

Vækst i omsætning fra 2016

9%

9%

-3%

42.750

30.500

22.000

- 250

3.500

-11.500

Omsætning pr. m²
Arealbehov i m²

I alt

-8.500

Minimumsscenariet
Hvis udviklingen kommer til at forløbe som i minimumsscenariet, så vil der blive
behov for en betydelig omstilling mod en fremtid med væsentligt færre kvadratmeter detailhandelsareal – en udvikling som vil være en fortsættelse af udviklingen siden 2012, hvor detailhandelsarealet gik omkring 70.000 m² tilbage.
Minimumsscenariet er udtryk for en situation, hvor handelsbalancen udvikler sig
negativt, hvilket udtrykker, at detailhandlen i Odense Kommune har nået sit
maksimum og har tabt markedsandele i oplandet på Fyn i 2030, at nethandlen
udvikler sig hurtigt og dermed tager mere handel fra byens butikker, at udviklingen i privatforbruget fortsat ligger på et lavt niveau, og at væksten i omsætning
pr. m² fortsat øges.
Minimumsscenarier for arealbehovet til detailhandel i 2030
Dagligvarer

Beklædning Øvrige udvalgsvarer

Handelsbalance

108

188

182

Nethandlens andel

6%

30%

40%

Vækst i omsætning fra 2016

4%

-7%

-16%

46.000

31.500

22.500

-16.000

-8.000

-43.000

Omsætning pr. m²
Arealbehov i m²

I alt

-67.000

Sammenligning af de tre scenarier
Scenarierne er et udtryk for spillerummet for udvikling. Maksimumsscenariet
kan betragtes som et yderpunkt for hvor stort behovet for areal til detailhandel
kan blive, hvis alt, der bestemmer fremtidens behov, udvikler sig positivt. Omvendt kan minimumsscenariet betragtes som et yderpunkt for hvor lille behovet
for areal til detailhandel kan blive, hvis alt udvikler sig negativt. Hvordan udviklingen bliver, og hvad, det rigtige vil være at planlægge ud fra, er et spørgsmål
om holdninger til, hvordan fremtiden bliver, men set fra et fagligt synspunkt, så
må en udvikling omkring middelscenariet betragtes som det mest sandsynligt.
Middelscenariet indebærer at fremtidens detailhandel vil have behov for et lidt
mindre areal end i dag. Det stemmer overens med den historiske udvikling, som
har vist, at detailhandelsarealet er blevet mindre hver gang, der har været målt
siden 1999. Grunden til at middelscenariet ikke indebærer en større tilbagegang
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i behovet for detailhandelsareal er, at den positive befolkningsudvikling i Odense
Kommune holder behovet oppe.
Selv om middelscenariet indebærer et mindre behov for detailhandelsareal, så
vil der selvfølgelig være behov for at bygge nyt og bygge til. Der vil hele tiden
være behov for en rummelighed til fornyelse af detailhandlen i Odense Kommune, så den fortsat er konkurrencedygtig og rummer de nyeste og mest attraktive butikstyper.

Behov for areal til butikker med særligt pladskrævende varegrupper
Behovet for areal til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper
er beregnet ud fra en forventning om, at udviklingen i behovet vil følge udviklingen i behovet for øvrige udvalgsvarer. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper er en blandet gruppe af brancher, som forhandler motorkøretøjer,
lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler. Udviklingen har typisk været forskellig for de enkelte brancher. Eksempelvis er salg af biler ud over den almindelige forbrugsudvikling påvirket af den statslige afgiftspolitik mv. Det bedste
bud på udviklingen i behovet 12 år frem for areal til særligt pladskrævende varegrupper er, at det som gennemsnit vil følge udviklingen inden for øvrige udvalgsvarer. Med det som forudsætning er der beregnet et behov for areal til butikker med særligt pladskrævende varegrupper på omkring 15.000 m² i maksimumsscenariet, mens behovet i middelscenariet bliver omkring 5.000 m² mindre og i minimumsscenariet omkring 20.000 m² mindre.

3.2

Behov for areal til serviceerhverv

Analysen giver kun grundlag for at vurdere behovet for servicevirksomheder i
grove træk.
Befolkningsudviklingen vil have ret direkte betydning for de erhverv, der lever af
den lokale efterspørgsel. Det gælder f.eks. arealet til restauranter, biografer, teatre, biblioteker, museer, sundhed, uddannelse mv. Flere indbyggere betyder
flere kunder i f.eks. restauranterne og flere besøgende i bibliotekerne. Befolkningstilvækst er selvfølgelig også positivt for hoteller og kontorvirksomheder,
men sammenhængen vil være mindre direkte og påvirket af meget andet end
den lokale efterspørgsel.
Indbyggertallet vil ifølge Odense Kommunes befolkningsprognose fortsætte med
at vokse og nå op omkring 220.000 i 2030 svarende til en vækst på ca. 20.000
indbyggere eller ca. 10 %.
Der er i dag godt 100.000 m² bygningsareal i hoteller, restauranter og privat
service. Hvis der helt simpelt regnes med, at arealbehovet vil stige i takt med
befolkningstilvæksten, så vil der i 2030 være behov for omkring 10.000 m² ekstra areal til hoteller, restauranter og privat service. Tendenserne til, at vi går
mere ud at spise og henter mere take away-mad taler for, at arealet til spisesteder vil stige mere frem over end blot at følge befolkningsudviklingen. Det
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samme gælder for hele branchen omkring frisører, fitness, terapeuter og alt andet, der har med krop og sjæl at gøre, ligesom der også er stigende efterspørgsel på overnatningskapacitet. Hvis der blot regnes med en vækst i forbruget på
10 % frem mod 2030, så vil det skabe et behov på yderligere 10.000 m². Den
samlede vurdering vil være, at der vil blive behov for mindst 20.000 m² mere
end i dag, og at det fortsat vil være i de centrale bydele i Odense, der er størst
interesse for at etablere nye hoteller, spisesteder og serviceerhverv.
Det nuværende areal til biografer, teatre, biblioteker, museer mv. er på godt
90.000 m². Også her må der forventes en tæt sammenhæng mellem befolkningstilvækst og arealbehov. Der kan derfor også her regnes med, at en tilvækst
i befolkning på 10 % vil øge arealbehovet med 10 % svarende til knap 10.000
m². Flere af kategorierne er offentlige byggerier og er derfor afhængige af bevillinger. Arealet er fra 2013 til 2017 vokset med 20 %. Det kan måske tale for, at
der er bygget meget i perioden, som dækker et behov ud i fremtiden, men det
kan også forventes, at der vil være stigende efterspørgsel på kultur- og fritidsaktiviteter og –oplevelser, som vil trække behovet for areal op.
Kontorarealet er fra 2013 til 2017 gået lidt tilbage med 2 % samtidig med at befolkningstallet er steget med 4 %. Det illustrerer, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udvikling i kontorarealet, men at behovet for kontorareal bestemmes af andre forhold.

3.3

Hvad sker der hvis udviklingen fortsætter
som hidtil?

Det følgende er et bud på, hvordan udviklingen vil blive, hvis den fortsætter som
hidtil. Analyserne har vist, at der har været en tydelig linje i detailhandlens udvikling i Odense over en lang tidsperiode. Der er derfor meget, der taler for, at
udviklingen vil fortsætte i samme mønster, når vi ser på, hvad der sker, hvis udviklingen fortsætter som hidtil, men samtidig er der tænkt tendenser i detailhandlens udvikling i ind- og udland ind i beskrivelsen.
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Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, må det forventes, at Odense Centrum vil fortsætte sin tilbagegang, at Odense SØ vil fortsætte med at gå
frem men i et mere afdæmpet tempo end hidtil, at de store bydelscentre
fortsat vil udvikle sig som bredt dækkende centre, og at de mindre bydelscentre vil styrke deres position som dagligvarecentre men sandsynligvis
miste terræn om udvalgsvarecentre.

3.3.1 Odense vil styrke sin position som regional handelsby
Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, så vil Odense fortsætte med at styrke sin
position som regional handelsby på Fyn. Odense har erobret markedsandele fra
oplandet gennem hele perioden siden 1998. Det vil Odense sandsynligvis fortsætte med men sandsynligvis i et mere afdæmpet tempo.
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Styrkelsen af Odense som regional handelsby vil fortsat ske ved, at Odense SØ
styrkes. Et stærkere Odense SØ vil tiltrække endnu mere handel fra oplandet på
Fyn og fra resten af Odense by. Detailhandlen i Odense som helhed vil derfor
opnå høj omsætning og et stort butiksudbud, men da Fyn er et relativt lukket
opland vil vækst i Odense blive modsvaret af tilbagegang på resten af Fyn.

3.3.2 Stabilt dagligvareareal
Handelsbalancen for dagligvarer har været ret stabil omkring 110 gennem alle
årene, og det vil sandsynligvis fortsætte. Dagligvarer købes typisk lokalt. Discountbutikkerne har bredt sig til de mindre byer, og det er med til at fastholde
en stor del af dagligvarehandlen lokalt. Det vurderes derfor som mindre sandsynligt, at Odense vil bryde det hidtidige mønster og få en væsentlig større eller
mindre markedsandel for dagligvarer.
Befolkningstilvæksten i Odense Kommune vil øge behovet for dagligvarebutikker, men analyserne har vist, at omsætningen pr. m² har været stigende. Dagligvarebranchen er præget af særdeles hård konkurrence, og det vil sandsynligvis drive omsætningen pr. m² yderligere op i fremtiden. Det understøttes f.eks.
af, at Kiwi efter flere års underskud lukkede deres butikker i Danmark, og at
flere af de øvrige dagligvarekæder har bebudet lukninger af underskudsgivende
butikker. Fakta har i april 2018 meddelt, at 47 butikker landet over skal lukke.
Konkurrencen fra nethandlen er i dag begrænset men vurderes at ville stige.
Væksten i dagligvarehandel på nettet tegner set med nutidens briller til at bliver
beskeden, men nye koncepter, som er beskrevet i afsnittet om tendenser i storbyernes kommercielle liv, kan måske ændre på det og skabe en langt højere
vækst i nethandlens andel af dagligvarehandlen, end det tegner til lige nu. Eksperternes bud på fremtidens detailhandel handler bl.a. om, at alle standardindkøb vil kunne klares let og effektivt på nettet, og det dækker i høj grad dagligvarer, men om det vil ske i Danmark, og hvor hurtigt det vil ske, kan ikke forudsiges i dag.
Dagligvarehandlen møder også stigende konkurrence fra take away-madsteder,
fast food-restauranter, levering af måltidskasser til døren mv. – alt sammen noget, der vil virke begrænsende på arealbehovet til dagligvarebutikker. Nogle kæder forsøger at få deres del af den voksende efterspørgsel ved at genindføre betjente slagterafdelinger, udbyde et større sortiment af færdigretter, mad fra lokale producenter mv.
Meget peger dermed på, at behovet for dagligvareareal vil være begrænset og
måske faldende på længere sigt. På kort sigt vil befolkningstilvæksten drive behovet i vejret. På længere sigt kan nethandlen og ændring af spisevanerne mod
mere udespisning komme til at erobre større dele af dagligvarehandlen og føre
til et faldende arealbehov.
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3.3.3 Dagligvarebutikkerne vil søge mod indfaldsvejene
Udsigterne til et begrænset behov for vækst i dagligvarearealet betyder ikke, at
behovet for nybyggeri vil gå i stå. Fremadrettet må det fortsat forventes, at
dagligvarekæderne vil søge at optimere deres butiksbestand ved hele tiden at
søge de bedste lokaliseringer. Det må dermed forventes, at dagligvarekæderne
vil søge mod trafikalt gode beliggenheder ved de større trafikveje. Fremadrettet
kan lokaliseringer ved de større letbanestationer få en betydning i kombination
med god biltilgængelighed og et godt lokalt opland med mange boliger og også
gerne mange arbejdspladser omkring butikkerne.
Odense Centrum har haft stærkt stigende indbyggertal, men det har ikke ført til
mere lokal dagligvarehandel. Tværtimod er der blevet færre butikker, mindre
areal og faldende handelsbalance trods flere lokale kunder. Mønster med nedgang i dagligvarehandlen i Odense Centrum må forventes at fortsætte. Selv om
der også fremadrettet skal bygges mange boliger i Odense Centrum, og befolkningstallet fortsat vil stige kraftigt, så fører det ikke til flere dagligvarebutikker i
Odense Centrum, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.
Det samme vil gælde beliggenheder inde i bydelene og boligområderne. De dårligst beliggende dagligvarebutikker vil få det svært i konkurrencen mod nye butikker med god trafikal beliggenhed.

3.3.4 Begrænset behov for udvalgsvareareal
Beregningerne af behovet for udvalgsvareareal peger på, at behovet for ekstra
udvalgsvareareal vil være begrænset. Det mest sandsynlige vurderes at være,
at tilbagegangen i areal, som er set de sidste mange år, vil fortsætte, så udvalgsvarearealet vil være mindre i 2030 end i dag.
Ligesom for dagligvarehandlen vil behovet for areal til udvalgsvarebutikker blive
fremmet af den positive befolkningsudvikling i Odense Kommune, men der er
stærke kræfter, som trækker i modsat retning. Nethandlen har allerede erobret
store andele af udvalgsvarehandlen, og den udvikling må forventes at fortsætte
og i betydelig grad begrænse behovet for mere areal til butikker. Samtidig har
den svage udvikling i privatforbruget begrænset behovet for mere areal til udvalgsvarebutikker. Det vurderes som mest sandsynligt, at danskernes lyst til at
udvide deres forbrug af udvalgsvarer i de fysiske butikker fortsat vil være ret
beskedent. Både udviklingen i nethandlen og det svage privatforbrug er stærke
kræfter, som sandsynligvis vil virke begrænsende på arealet til udvalgsvarebutikker. Det er selvfølgeligt usikkert, hvordan udviklingen reelt bliver på længere
sigt, men meget taler for, at det er vigtigt at erkende, at nethandlen og ændrede forbrugsvaner har forandret byernes udvalgsvarehandel for altid. Udvalgsvarehandlen kommer sandsynligvis til at fylde mindre i Odense i fremtiden end i
dag.
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3.3.5 Odense Centrum vil få færre butikker men den bliver
mere blandet
Fortsætter udviklingen som hidtil, så vil Odense Centrum fortsat tabe udvalgsvarehandel. Analyserne har vist, at Odense Centrum er gået tilbage siden 1998, og
at Odense Centrum alene fra 2011 til 2016 tabte 21 % af omsætningen inden
for beklædning og 9 % af omsætningen inden for øvrige udvalgsvarer. Siden
2012 har Odense Centrum mistet godt 37.000 m² detailhandel. Hvis udviklingen
fortsætter som hidtil, så vil Odense Centrum fortsat miste udvalgsvarehandel,
men Odense Centrum vil gradvis ændre sin rolle – en ændring, der allerede er i
gang.
Odense Centrum vil blive mere blandet. Først og fremmest vil der komme flere
boliger og flere beboere i Odense Centrum, og så har analyserne vist, at Odense
Centrum godt nok har mistet detailhandel, men samtidig har der været fremgang på andre områder. Det tyder på, at Odense Centrums rolle vil gå i retningen af at være stedet, hvor man går ud for at spise eller være på cafe, stedet
hvor byens gæster overnatter eller stedet for kulturoplevelse. Handelslivet vil
fortsat være en stor aktivitet i Odense Centrum, men det vil bare fylde mindre
og være en del af en helhed med mange andre aktiviteter, som vil fylde mere.
Spisesteder, cafeer, overnatning, kultur, uddannelse mv. er vækstområder, som
sandsynligvis vil fortsætte med at vinde frem i Odense Centrum, og det vil i nogen grad kompensere for fortsat tilbagegang i detailhandlen. Lukkede butikslokaler vil i nogen grad blive overtaget af serviceerhverv, men spørgsmålet er om
væksten i serviceerhvervene vil være stor nok til at kompensere for fortsat tilbagegang i detailhandelsarealet. Vurderingen må være, at der er risiko for, at der
samlet set vil ske en udtynding i det kommercielle byliv i Odense Centrum, og at
forretningslokaler vil blive omdannet til boliger.
Butikscentrene er også under omstilling mod en bredere sammensætning af deres tilbud til kunderne med flere spisesteder, biografer, fitness mv. Deres ekspansion ind i bymidtens kerneområde kan blive en yderligere udfordring for det
kommercielle byliv i bymidten og føre til yderligere tilbagegang i det kommercielle byliv og at bymidten i endnu højere grad vil udvikle en rolle som boligområde.
En fortsat indskrænkning af det primære handelsstrøg vil give værditab for
grundejerne, da de må indstille sig på, at fremtidens lejere ikke vil kunne betale
samme husleje, som de stærke kædebutikker.

3.3.6 Odense SØ vil fortsætte fremgangen men mere
afdæmpet
I dag har Odense SØ en særdeles stærk position med 52 % af beklædningsomsætningen og 62 % af omsætningen inden for øvrige udvalgsvarer. Odense SØ
har opnået sin store styrke gennem konstant fremgang over mange år. Spørgsmålet er, hvordan udviklingen i Odense SØ vil blive, hvis udviklingen fortsætter
som hidtil.
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Hvis udviklingen bare fortsætter, vil Odense SØ fortsætte med at vinde markedsandele, men der er også tegn på, at fremtiden for de store eksterne centre
kan blive anderledes.
Internationalt er der adskillige eksempler på, at store butikscentre og store hypermarkeder viser svaghedstegn, primært fordi de er pressede af nethandlen. I
Danmark har en undersøgelse vist, at Aarhus og Kolding har mistet markedsandele i deres oplande i den seneste periode, mens mellemstore og mindre byer er
gået frem. Den sandsynlige forklaring er, at de store handelsbyer har nået et
mæthedspunkt. Deres detailhandelsudbud er ikke styrket væsentligt gennem
længere tid. Der er derfor ikke noget nyt og mere attraktivt, som kan få oplandet til at udvide sig endnu mere og få endnu flere kunder i oplandet til at fravælge de lokale butikker til fordel for transportere sig langt til butikkerne i de
store byer.
Odense SØ har haft vækst i omsætning og handelsbalance siden 2011, men
væksten har ikke været på højde med væksten i de mest fremgangsrige bydelscentre i Odense.
Alt samen peger på en udvikling, hvor Odense SØ fortsat vil øge sin position
som overordnet handelscentrum på Fyn og i Odense, men det vurderes også
som sandsynligt, at udviklingen i Odense SØ vil blive mere afdæmpet, og at der
er en risiko for tilbagegang.
Meget vil afhænge af om Odense SØ fortsat udvikler sig og gør sig endnu mere
attraktiv, så Odense SØ kan tiltrække flere kunder fra et endnu større opland.
Ligesom eksempelvis IKEA gav Odense SØ et stort løft, så vil andre store butiksetableringer i Odense SØ kunne løfte områdets attraktivt endnu højere op. Rosengaardscentret er stort og stærkt, men det har flere tomme butikker, og centret er af ældre dato. Opsamlingen af internationale og nationale tendenser har
vist, at de store shoppingcentre og hypermarkeder også er ramt af nethandlens
vækst, og at centrene investerer i at få en bredere profil, så kunderne også tiltrækkes af meget andet end indkøb. Udviklingen i shoppingcentrene går i retningen af mere leisure og en indretning med flot og attraktivt design, der appellerer
til at opholde sig og nyde at være i centret. i april 2018 har Rosengaardscentret
i tråd med de internationale tendenser meddelt, at Rød Gade skal omdannes til
"Food Avenue" med 10-15 restauranter, og at centret herudover skal styrke sin
tiltrækningskraft med maser af events, gratis børnepasning, legepladser, behagelige siddeområder mv.
Odense SØ er kendetegnet af kædebutikker, som også har netbutikker, og varerne kan i stor stil også købes hos konkurrerende netbutikker i både ind- og udland. Kunderne har derfor adgang til stort set de samme varer på nettet som i
butikkerne. Det er derfor nærliggende at tænke, at væksten i nethandlen i særlig grad vil ramme butikkerne i Odense SØ, og at kunderne i det store regionale
opland vil vælge at spare en længere indkøbstur, når nu varerne bare kan købes
på nettet og leveres til døren. Nethandlen udvikler sig hastigt og tilbyder i dag
kunderne en omfattende og intelligent guidning, sikre returneringsordninger og
hurtig og enkel levering. I fremtiden vil nethandlen kun blive endnu mere attraktiv.
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En anden udfordring er, at flere kæder etablere sig i mindre byer end tidligere.
Det er sandsynligvis en reaktion på, at kunderne i stigende grad vælger at
handle på nettet, hvis der bliver for langt til butikkerne i de store centre. Derfor
vælger flere kæder at komme tættere på kunderne. Det gælder eksempelvis
kæder som H&M, Jysk og jem & fix. Ønsker om at komme tættere på kunderne i
fremtiden kunne styrke de mellemstore handelsbyer på Fyn og de stærkeste bydelscentre i Odense, men det vil til gengæld betyde færre kunder i Odense SØ.
Det samlede billede er, at Odense SØ sandsynligvis vil fortsætte sin fremgang
som regionalt indkøbssted, men det kræver løbende udvikling af butiksbestanden og fornyelse af områdets attraktivitet med en bredere profil som indebærer
nye tilbud inden for spisesteder, fritidsaktiviteter og kulturoplevelser. Udviklingen i nethandlen kan vise sig som en hård trussel, som efterhånden vil reducere
kundernes lyst til at besøge et større centerområde. Der er derfor en risiko for,
at Odense SØ på længere sigt vil miste attraktivitet og ende med en tilbagegang.

3.3.7 De store bydelscentre vil gå frem som bredt
dækkende indkøbssteder
Analyserne har vist, at bydescentrene i Tarup, Dalum og Skibhuskvarteret er
stærke. Alle tre har næsten en mia. kr. i omsætning pr. år og står hver for ca. 7
% af omsætningen i Odense Kommune. Analyserne har også vist, at de er gået
frem på næsten alle vigtige parametre. Deres omsætning er vokset med mellem
100 og 200 mio. kr. fra 2011 til 2016, og deres handelsbalancer er vokset med
mellem 15 og 21 procent, som er væsentligt over gennemsnittet for kommunen
på 6 procent og over væksten i Odense SØ på 12 %. De tre bydelscentermoråder går ikke kun frem inden for dagligvarer. De er også blevet styrket inden for
udvalgsvarer.
Det vurderes som sandsynligt, at de tre stærke bydelscenterområder fortsat kan
styrke deres detailhandel. De er nået op på et niveau med et godt og bredt udbud, hvor de er attraktive for kunderne i deres lokalområder. Boligbyggeri i lokalområderne med deraf følgende befolkningstilvækst styrker kundegrundlaget,
og med et godt og varieret udbud af butikker, spisesteder og andre servicetilbud
er bydelscentrene det lette og overskuelige valg for områdernes beboere. Hvorfor vælge Odense Centrum eller Odense SØ, når det lokale udbud er godt og
dækkende?
Hvorvidt bydelscentrene vil fortsætte deres fremgang, vil ligesom for Odense SØ
afhænge af, om de lykkes med at udvikle deres attraktivitet i takt med, at kundernes forventninger vokser, og de konkurrerende centre også styrker deres udbud. Bydelscentrene kan høste fordele af ikke kun at være indkøbssteder men
mødesteder for områdets beboere, hvor indkøb kan suppleres med hygge på en
café, motion i fitnesscentret, lægebesøg, frisør og mange andre gøremål.
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3.3.8 De mindre bydelscenterområder bliver i højere grad
dagligvarecentre
Vollsmose, Næsby, Bolbro-Blommenslyst, Bellinge og Korup er mindre bydelscentre. Omsætningen i deres lokalområder er mellem godt 300 og 500 mio. kr. i
2016 og en andel af den samlede omsætning på 3-4 %. Næsby har haft stor
fremgang (50 %), ligesom også Bellinge har klaret sig godt (14 %). Begge har
klaret sig bedre end gennemsnittet for kommunen på 6 % og bedre end Odense
SØ med 12 %. Fremgangen er sket inden for dagligvarer. Bolbro-Blommenslyst
og Vollsmose er gået lidt frem (2 %). De fem mindre bydelscentre har gennemgående haft tilbagegang inden for udvalgsvarer.
Det samlede billede er, at de fem mindre bydelscenterområder fremadrettet vil
fastholde eller styrke deres rolle som lokale indkøbssteder for dagligvarer. Der
er risiko for, at de fortsat vil tabe terræn inden for udvalgsvarer i takt med at de
stærke bydelscentre og Odense SØ styrker deres udvalgsvareudbud.

3.3.9 Konsekvenser af at fortsætte som hidtil
Konsekvenserne af at fortsætte den hidtidige udvikling vil kort sagt være, at
Odense fortsat vil styrke sin position som regional handelsby på Fyn men i et
mere afdæmpet tempo end hidtil, at udviklingen vil blive trukket af fortsat
vækst i Odense SØ og bydelscenterområderne, og at Odense Centrum fortsat vil
gå tilbage.
Det er svært at sætte tal på, men hvis vi alligevel prøver, så vil en udvikling som
i middelscenariet men med en bedre handelsbalance (som i maksimumsscenariet) være sandsynligt. Omsætningen vil i 2030 være vokset med knap 0,7 mia.
kr. og arealbehovet vil stort set være det samme som i dag eller lidt større.
Væksten i omsætning vil fordele sig forskelligt på lokalområderne. Hvis den hidtidige fordeling af væksten fortsætter vil Odense SØ gå ca. 0,5 mia. kr. frem,
bydelscenterområderne vil gå omkring 0,6 mia. kr. frem, og Odense Centrum vil
tabe omkring 0,4 mia. kr. af sin nuværende omsætning.
Der vil være et behov for areal på ca. 6.000 m² i Odense SØ, 15.000 m² i bydelscenterområderne, mens Odense Centrums detailhandelsareal vil skrumpe
med omkring 20.000 m².
Hvis vi regner med, at de gennemsnitlige butiksstørrelser vil være de samme i
2030, som i dag, så vil der komme omkring 5 ekstra butikker i Odense SØ og 30
ekstra butikker i bydelscenterområderne. Odense Centrum vil miste omkring 75
butikker.

3.4

En proaktiv model for bymidten

Den proaktive model er tænkt som en anbefaling til, hvordan der aktivt kan arbejdes for at ændre udviklingen, så den i højere grad bliver i overensstemmelse
med målet om at styrke bymidten og den udvidede bymidte.
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Figur 5

Den proaktive model vil skabe en bedre udvikling i bymidten med en stærkere detailhandel og et stærkere kommercielt byliv i det hele taget.
Odense SØ vil fortsat være Odenses store regionale handelscenter, men
væksten i Odense SØ vil blive begrænset. De store vil også fortsat være
bredt dækkende handelscentre og de små bydelscentre vil være bredt
dækkende dagligvarecentre i deres bydele, men også her dæmpes væksten for at give plads til at bymidten kan udvikle sig. Vollsmose er et svagt
bydelscenter og der er andre udfordringer, som skabe et behov for at
Vollsmose kan udvikle sin rolle som bydelscenter. Letbanen bliver ikke
bare et nyt transportsystem. Den bliver også en drivkraft for byudviklingen, som det kommercielle byliv vil være en del af.

Målet om at styrke bymidten har været gældende i længere tid, men analysen
har vist, at udviklingen er gået i modsat retning. Det peger på, at den proaktive
model må gennemføres meget konsekvent, og at det vil være nødvendigt at anvende stærke virkemidler, hvis det skal lykkes at ændre udviklingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Odense har udviklet en struktur med et meget
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stærkt eksternt center i Odense SØ og flere stærke bydelscentre. Den grundlæggende struktur kan ikke bare ændres, men udviklingen kan over tid drejes i en
anden retning, så bymidten får en bedre udvikling end ellers.

3.4.1 En blandet bymidte med en stærkere detailhandel
Den proaktive model for bymidten og den udvidede bymidte finder inspiration i
gennemgangen af eksperternes og de professionelles vurderinger af tendenser
samt eksemplerne fra andre byer. Det vi kan lære er, at byer med en stærk bymidte har gjort to ting. De har i deres planlægning haft skarpe restriktioner mod
udvikling af detailhandlen uden for bymidten, og de har arbejdet aktivt for at
styrke deres bymidter med partnerskaber, investeringsprogrammer mv. Groningen og Aarhus er eksempler på, hvordan en restriktiv politik gennem mange år
mod udvikling af større eksterne centre har skabt grundlaget for stærke og levende bymidter. London har vedtaget et bycenter først-princip for at lægge
grunden til, at centrene rundt om i Londons bydele kan udvikle sig.

Begrænsning af detailhandelsudviklingen i Odense SØ og bydelscentrene
Det basale i en proaktiv model for bymidten vil være at indføre et stop eller en
begrænsning i udviklingen af detailhandlen andre steder i Odense. Det vil give
bymidtens detailhandel mulighed for at udvikle sig.
Som analyserne har vist, har Odense SØ vokset sig stærkere og stærkere over
en længere årrække og er i dag ubestridt det stærkeste indkøbsområde i
Odense. Udviklingen i Odense SØ har gjort Odense til en stærk regional handelsby, som har hentet handel fra resten af Odense og fra resten af Fyn. Prisen
for handelslivet i Odense har været, at Odense SØ også har hentet en betydelig
del af sin vækst fra Odense bymidte. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, så
vil Odense SØ fortsætte sin udvikling, og bymidten vil fortsætte med at miste
betydning som detailhandelsområde.
Et stop for eller en begrænsning på udviklingen i detailhandlen i Odense SØ vil
give detailhandlen i bymidten et rum for udvikling. Det vil give en større tiltro til,
at det kan betale sig at investere i udvikling af bymidtens detailhandel, og bymidtens forretningsdrivende vil over tid få bedre betingelser for at udvikle deres
forretninger.
En konsekvent prioritering af bymidten vil også indebære et stop for eller en begrænsning på udviklingen i bydelscentrene. Som analyserne har vist, så har de
største bydelscentre udviklet sig til større og attraktive centre, men deres vækst
har også bidraget til tilbagegangen i bymidten. Fortsat vækst i bydelscentrene
vil trække endnu mere handel ud af bymidten. Derfor vil et stop for eller en begrænsning af udvidelsesmulighederne i bydelscentrene også være en del af en
konsekvent prioritering af bymidten.
Et stop for eller en begrænsning af udviklingen af detailhandlen i Odense SØ og
bydelscentrene vil være et basalt element i at dreje udviklingen i en ny retning,
hvor bymidtens detailhandel udvikler sig bedre end de konkurrerende områder
og kommer til at fylde mere i det samlede billede. I det ligger også, at Odense
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har udviklet sin struktur med et meget stærkt aflastningsområde i Odense SØ og
nogle stærke bydelscentre, og den struktur kan et stop for eller en begrænsning
på udviklingen uden for bymidten ikke ændre grundlæggende på og ikke på kort
sigt, men det kan over tid ændre på styrkeforholdene til fordel for bymidten og
vil betyde, at handelslivet i bymidten igen begynder at vokse.
En mulighed vil være at målrette begrænsningerne, så de giver Odense SØ og
bydelscentrene mulighed for fortsat at udvikle sig samtidig med, at bymidten får
mulighed for at udvikle sig på de områder, hvor den har sin styrke. I praksis
kunne en begrænsning omfatte udvalgsvarebutikker, der er mindre end 1.000
m². Det vil give bymidten bedre muligheder for at styrke sin profil med mange
mindre udvalgsvarebutikker samtidig med, at Odense fortsat kan udvikle sin regionale rolle med større udvalgsvarebutikker i Odense SØ, ligesom der også kan
udvikles et udbud med større udvalgsvarebutikker i bydelene. Bymidten har i
dag svært ved at tilbyde de større udvalgsvarebutikker attraktive etableringsmuligheder, men der kunne arbejdes proaktivt med at skabe attraktive muligheder for de større udvalgsvarebutikker i bymidten og dens randområder, så bymidteområdet også kan styrkes på det område, men mere om det senere.
Begrænsninger på udviklingen i detailhandlen i de konkurrerende områder kan
indgå i kommuneplanen.

Begrænsning af serviceerhvervene i Odense SØ og bydelscentrene
Det kan overvejes også at lægge begrænsninger på udviklingen i Odense SØ og
bydelscentrene inden for de øvrige dele af det kommercielle byliv, dvs. begrænsninger på udviklingen af spisesteder, biografer og de øvrige kundeorienterede serviceerhverv. I England er det almindeligt, at begrænsninger på udbygningen uden for bymidterne ikke kun omfatter detailhandel men alle typer af erhverv og institutioner, som bidrager til det kommercielle byliv.
Analyserne viser, at bymidten har tiltrukket en stor del af væksten inden for spisesteder, kultur mv., men der er også en tendens til, at indkøbscentrene ønsker
at ekspandere ind på områderne, hvor bymidterne har deres styrke og f.eks.
supplere deres detailhandelsudbud med spisesteder, biografer, fitness mv.
En større udbygning i Odense SØ og bydelscentrene med de øvrige byerhverv,
hvor bymidten i dag har sin styrke, vil tage aktivitet fra bymidten på sammen
måde, som deres vækst i detailhandlen har taget handel fra bymidten.
Begrænsninger på udviklingen i serviceerhvervene i de konkurrerende områder
kan indgå i kommuneplanen.

Udnyt det positive marked for udvikling i bymidten
En effektiv proaktiv model for udvikling af bymidten vil indebære, at begrænsninger på de konkurrerende centres udvikling, kombineres med en aktiv indsats
for at fremme detailhandlen og investeringslysten i bymidten.
Markedet for at bygge boliger i bymidten og den udvidede bymidte er gunstigt.
Mange vil gerne bo centralt. Flere beboere i bymidten og den udvidede bymidte
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vil føre til flere lokale kunder, og det vil understøtte udviklingen af en levende
bymidte med vækst i detailhandlen og serviceerhvervene. Undersøgelser viser,
at selv i store byer som Odense med mange indkøbssteder foretrækker beboerne at handle lokalt. Det må kunne udnyttes.
Det må også kunne udnyttes, at Odense bymidte er det klart mest attraktiv område i byen for spisesteder, overnatning, privat service, kultur o.lign.
Et vigtigt element i den proaktive strategi er derfor at udnytte det positive marked for stort set alt andet end detailhandel. Her har bymidten og den udvidede
bymidte sin styrke, og det er oven i købet inden for erhverv, som er i vækst. Det
må også kunne udnyttes. En konkret mulighed kan være anbefalingerne om at
skabe et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv, grundejere og kommunen inkluderer aktiv arealudvikling, dvs. at kommunen skaber rammerne for udnyttelse af udviklingsmulighederne, og at samarbejdets parter arbejder aktivt og
opsøgende med at tiltrække investorer og nye brugere og lejere til bymidtens
forretningslokaler. Ud over at tiltrække de kundeorienterede erhverv kan der
også arbejdes med at få andre erhverv til at vælge at lokalisere sig centralt. Eksempelvis vil det bidrage positivt til bylivet at der bliver flere kontorvirksomheder i bymidten og måske kan der også findes plads i de centrale områder til moderne produktionsvirksomheder. Mange produktionsvirksomheder belaster ikke
omgivelserne i dag men de har i stigende grad behov for at kunne rekruttere
specialister, kreative udviklere og designere, sælgere mv. De ligner i højere grad
en kontorvirksomhed end en traditionel produktionsvirksomhed og kan have fordele af at lokalisere sig centralt.
Den proaktive strategi indeholder også et element af erkendelse af, at detailhandlen er forandret for altid. Nethandel og ændrede forbrugsvaner har sat sine
tydelige spor og vil fortsætte med at gøre det. Som nævnt tidligere vil behovet
for udvidelse af detailhandelsarealet sandsynligvis blive begrænset, men bymidten og den udvidede bymidte får flere lokale beboere. Indbyggertallet voksede i
perioden op til nu, og det burde have ført til vækst i bymidtens handelsliv, men
det gjorde det ikke. Spørgsmålet er hvorfor? Der må være noget, som har
bremset for udviklingen eller muligheder, der ikke har været udnyttet. Det kan
derfor anbefales, at der følges op med en undersøgelse af, hvorfor bymidtens
detailhandel har haft så stor tilbagegang, når der er kommet mange flere lokale
kunder, og hvad der konkret kan gøres for at vende udviklingen. Der kan på
baggrund af analysen af Odenses kommercielle byliv peges på nogle konkrete
udviklingsmuligheder, der kan følges op på, og som beskrives i de følgende afsnit.

Dagligvarehandlen må tilbage til bymidten
Dagligvarehandlen må tilbage til bymidten. Selv om der er blevet flere lokale
kunder i bymidten og den udvidede bymidte, er dagligvarehandlen gået markant
tilbage. Færre dagligvarebutikker betyder færre daglige kunder i området. Det
har derfor også negativ effekt på udvalgsvarehandlen.
En strategi for at få dagligvarehandlen tilbage til bymidten kan være, at udpege
de bedst egnede placeringer for dagligvarebutikker i bymidten og den udvidede
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bymidte, dvs. steder, hvor der er god tilgængelighed med bil, kollektiv transport
og cykel og et stort lokalt opland med mange beboere og arbejdspladser inden
for gangafstand. De bedst egnede steder til dagligvarebutikker kunne udvikles i
samarbejde med grundejere og investorer. En ny dagligvarebutik i bymidten eller den udvidede bymidte kan tænkes som en del af et større projekt, hvor i der
også indgår serviceerhverv og boliger. De bedste lokaliteter til dagligvarebutikker vil sandsynligvis findes i randområderne af den tætte bymidte i områder op
til de større trafikveje, hvor der også kan være mulighed for at udnytte nærhed
til en letbanestation.

Tilbagegangen i bymidtens udvalgsvarehandel må vendes
Udvalgsvarehandlen er fortsat stærk i bymidten, som fortsat er klart nummer to
efter Odense SØ, men bymidten taber terræn i hastigt tempo. Den seneste periode er det også gået væsentligt tilbage inden for beklædning, som er et kerneområde for en bymidtes handelsliv.
Tilbagegangen må stoppes, hvis målene om at styrke bymidten skal opfyldes.
Bymidten har Magasin som et stort og attraktivt centrum for udvalgsvarehandlen og der er flere stærke kædebutikker i det centrale strøgområde, men bymidten mangler et andet stort og attraktivt udvalgsvarecenter, som kan tiltrække
flere kunder fra byen og fra oplandet. Til sammenligning har Aarhus foruden Magasin også Salling og Bruuns Galleri centralt placeret i midtbyen, og Aalborg bymidte har Salling og vil snart også få Magasin som en del af Butikscenter Friis.
Bymidtens udvalgsvarehandel er ikke blevet bremset af planlægningsmæssige
bindinger eller andre begrænsninger. Der har hele tiden været muligheder for at
styrke udvalgsvareudbuddet i bymidten, men det kan konstateres, at interessen
for at udvikle bymidten ikke har været der. Det peger på, at planlægningsmæssige muligheder alene ikke er nok til at ændre udviklingen. Et stop for eller en
kraftig begrænsning på udbygningsmulighederne i Odense SØ og bydelscenterområderne vil sammen med vækst i bymidtens indbyggertal og serviceerhvervene øge interessen for at investere i udvikling af bymidtens udvalgsvarehandel.
VIVA er fortsat en mulighed, men der kunne også arbejdes aktivt med andre
muligheder i det centrale strøgområde i samarbejde med grundejere og investorer. Et stormagasin som Salling centralt placeret i Odense kunne give bymidten
et stort løft. En anden mulighed kunne være at arbejde med et overdækket butiksmiljø eller en arkade, der skaber nye og attraktive etableringsmuligheder for
udvalgsvarebutikkerne. En tredje mulighed kunne være at afsøge mulighederne
for at kunne tilbyde attraktive lokaler til de lidt større udvalgsvarebutikker, som
er vanskelige at indpasse i den tætte bymidte. Måske kunne der i den udvidede
bymidte skabes attraktive muligheder for større udvalgsvarebutikker, som eventuelt kunne kombineres med en dagligvarebutik.
Strategien kan være at arbejde aktivt på at få skabt noget nyt og attraktivt, som
skaber fornyet interesse for at etablere udvalgsvarebutikker i bymidten.
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De små og selvstændige forretninger som udviklingsmulighed
De små og selvstændige butikker er allerede en vigtig del af det, der gør bymidten til et attraktivt sted at handle. I Odense centrum er 61 % af butikkerne selvstændige. I Odense SØ er det kun 38 %.
Flere eksperter mener, at det især er kædebutikkerne, der er truet af den stigende nethandel. De små og selvstændige butikker har bedre muligheder for at
differentiere sig fra netbutikkerne via et unikt vareudbud og en god og personlig
service til kunderne, og de kan hurtigere omstille sig.
De små og selvstændige butikker har behov for et udbud af lokaler til en overkommelig pris, og de har behov for at være en del af et handelsmiljø med andre
butikker, spisesteder mv., som skaber et godt flow af kunder. De gode etableringssteder for de små og selvstændige butikker vil typisk være i kanten af en
bymidte. Der hvor der fortsat færdes mange kunder uden, at huslejen bliver for
høj.
Det, der fremmer de små og selvstændige butikker, vil også fremme mange andre former for små og selvstændige forretninger inden for serviceerhvervene.
Gode vækstbetingelser for de små og selvstændige butikker vil derfor også være
godt for spisestederne, frisørerne, kosmetologerne, terapeuterne osv.
De små og selvstændige forretninger har beskeden omsætning sammenlignet
med de store kædebutikker, men de er med til at skabe det attraktive og levende miljø i bymidte, de fremmer iværksætterkulturen, og de er med til at
fastholde aktivitet i stueetagerne i bymidtens strøggader.
En proaktiv model for de små og selvstændige butikker vil være at beskytte erhvervslejemålene i de ydre dele af centrum mod omdannelse til boliger og kontorer. Der skal være et godt udbud af erhvervslejemål til en rimelig husleje. Det
er derfor også vigtigt, at udbuddet af lejemål er tilstrækkeligt til at sikre en sund
konkurrence blandt udlejerne. Et middel til at sikre et godt udbud af lokaler kan
gennem planlægningen være at sikre, at forretningslokaler ikke omdannes til
boliger eller kontorer. Eksemplet fra City Marketing-organisationen i Passau viste, at det også er vigtigt at være opmærksom på grundejersiden. Her er man
lykkedes med at finde lejere til tomme forretningslokaler og i det hele taget
hjælpe de mindre professionelle udlejere om huslejeniveau og hvem den rette
lejer vil være.
De små og selvstændige butikker og nystartere har også behov for god støtte til
overlevelse og udvikling gennem kommunens erhvervsservice.

Stærk organisering og samarbejde kan give resultater
Gennemgangen af erfaringer fra andre større byer viser, at der er flere virkemidler at tage i anvendelse. Stort set alle initiativer til udvikling af bymidter
rummer som nævnt tidligere en restriktiv politik over for udvikling af detailhandlen uden for bymidten, men de proaktive strategier i andre byer indeholder også
et stærkt element af samarbejde.
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Bymidterne er sammenlignet med shoppingcentrene svagere organiserede. De
handlende i bymidterne er typisk organiseret i en handelsstandsforening, men
det er frivilligt at være med, det er ofte langt fra alle, der er medlemmer, og
handelsstandsforeningerne har begrænsede ressourcer og beslutningskompetencer. Shoppingcentrene har én ejer, som har vidtgående kompetencer og råder
over både butiksarealet og parkeringsarealet. Bymidterne er ejet af mange
grundejere, som normalt ikke samarbejder. En stor del af parkeringen sker på
offentlige parkeringspladser, som ejes og administreres af kommunen. Der kan
nævnes flere aktører, som er vigtige i bymidterne, men pointen er, at en stærkere organisering af bymidtens primære aktører kan skabe resultater.
London opfordrer de lokale myndigheder til at danne partnerskaber med det lokale handelsliv og grundejerne, i Groningen arbejder kommune og handelsliv
sammen om et servicepunkt for detailhandlen, city marketing, udnyttelse af
tomme lokaler mv. I de tyske eksempler er der dannet meget forpligtigende
samarbejder, som bl.a. har udmøntet sig i et PPP (public private partnership) og
at grundejerne bidrager til konkrete forbedringer i deres områder. I Norge er der
eksempler på, at tætte grundejersamarbejder i bymidterne kan skabe resultater
og betyde, at bymidterne tilnærmelsesvist kan agere som et shoppingcenter.
En proaktiv model kan tage udgangspunkt i, at der ikke findes én rigtig måde at
gøre tingene på. Hvad, den rigtige organiseringen i Odense vil afhænge af de lokale forudsætninger og målene med et samarbejde. Det vigtige vil være, at
bringe parterne sammen og få organiseret det bedst mulige samarbejde i
Odense.

En ny start med Thomas B. Thriges Gade som by og ankomststed
Når Thomas B. Thriges Gade-projektet og andre større byggeprojekter står klar,
vil der opstå en ny og væsentligt bedre situation for bymidtens handelsliv og det
kommercielle byliv i bymidten i det hele taget.
Thomas B. Thriges Gade-projektet kan blive en ny start for bymidten. Området
ved Thomas B. Thriges Gade vil blive et stort ankomstpunkt til bymidten for
både biler og letbanepassagerer, og det kan blive en løftestang for udvikling af
handelslivet.
Beliggenheder tæt på de store ankomstpunkter er generelt attraktive. Det må
derfor forventes, at der vil blive stigende interesse for at etablere sig i den nærmeste de af Vestergade. Bryggeriet er indrettet i rådhusbygningen ved hjørnet
mod Flakhaven. Hvis der kunne indrettes flere publikumsfunktioner i den lange
rådhusfacade langs Vestergade, vil det være en fordel for sammenbindingen
mellem ankomstpunktet i Thomas B. Thriges Gade og det centrale strøg ved Magasin.
Thomas B. Thriges Gade har været en barriere, men når byomdannelsen står
færdig vil hovedstrøget i Vestergade igen blive bundet sammen med Overgade
og Nedergade. Der er fortsat en koncentration af butikker langs den indre del af
Overgade og til dels i Nedergade. Sammenbindingen og de gode ankomstmulig-
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heder vil genskabe fodgængerstrømen på langs af det historiske strøg i Vestergade og Overgade, og det vil styrke udviklingsmuligheder for detailhandlen og
det kommercielle byliv i det hele taget i Overgade og Nedergade
Generelt efterspørges lokaliseringer tæt på de store ankomstpunkter. Det må
kunne udnyttes i en proaktiv model. Der er planlagt 5.000 m² detailhandel i
Thomas B. Thriges Gade-projektet, som giver mulighed for at kombinere det nye
ankomstpunkt med et nyt og attraktivt udvalgsvareudbud helt tæt på ankomstpunktet. Det kunne eksempelvis give plads til en eller flere større butikker, som
bymidten ikke har i dag, eller kunne der tænkes en torvehal i området? Det er
under alle omstændigheder vigtigt, at der tænkes i nyt, som bymidten ikke allerede har, at det nye tænkes som et sammenbindingspunkt mellem Vestergade
og Overgade, og at det nye får en udadvendt udformning, der motiverer kunderne til at gå videre ind i Vestergade til den ene side og Overgade til den anden
side.

Serviceeftersyn af tilgængeligheden til bymidten
Tilgængelighed er altid en vigtig del af udviklingen af handelslivet i en bymidte.
Der har med letbaneprojektet været fokus på at skabe god tilgængelighed med
kollektiv transport. Måske er der behov for at give tilgængeligheden et serviceeftersyn med fokus på biltilgængelighed og parkering. Er der god dækning hele
vejen rundt om strøgområdet?

Byudvikling der fremmer det rekreative og kulturbårne byliv
Fremtidens byliv vil blive mere blandet. Folk vil opholde sig og være aktive i bymidten af mange andre årsager end at være på indkøb. Udespisning, hotelophold, sundhed, skønhed, kulturoplevelser mv. har været og vil sandsynligvis
fortsat være i vækst.
Der er også et stærkt stigende brug af byens rum til mange forskellige former
for fritidsaktiviteter, og det gælder også bymidterne. Eksempelvis er lysten til at
dyrke motion i stærk vækst, og aktiviteterne er i høj grad flyttet ud i byens rum.
De sker hele året og på mange tider af døgnet. Det vil også være en kilde til at
skabe liv i bymidten.
Udviklingen vil i det hele taget skabe behov for yderligere omstilling af byrummene i retningen af, at rekreative og kulturbårne bylivsaktiviteter vil fylde mere
i byens liv.
En proaktiv model for bymidten vil derfor også handle om at understøtte udviklingen af alt det byliv, der er i positiv udvikling. Det vil indebære en byplanlægning, der fremmer det rekreative og kulturbårne byliv. Der skal være behagelige
steder at opholde sig eller være aktiv – steder som skaber gode og indbydende
rammer for café- og restaurationslivet, steder som giver lyst til at opholde sig,
være aktiv, dyrke motion, leg mv. i byens rum, og steder som giver attraktive
rum for arrangementer og kulturoplevelser.
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Primære og sekundære strøg og udviklingszoner
Udviklingen af en mere blandet bymidte vil også indebære en variation i udbuddet af lokaler fra de dyre lokaler på de mest attraktive beliggenheder i de centrale dele af Vestergade omkring Magasin til lokaler med lavere huslejer i de sekundære dele af bymidten.
Serviceerhvervene har generelt lavere huslejeevne end den stærke kædebutikker, og bymidten har behov for at iværksættere og nystartere af butikker kan
finde lokaler til lav husleje – især set i sammenhæng med at små, selvstændige
butikker typisk har et unikt vareudbud, som er mindre udsat for konkurrence fra
nethandlen.
Omkring hovedstrøget langs den centrale Vestergade er der miljøer, som kunne
spille en endnu stærkere rolle som sekundære miljøer med en blanding af små
selvstændige butikker, spisesteder og serviceerhverv. Det gælder f.eks. områderne mellem hovedstrøget og Filosofgangen, mellem hovedstrøget og Vindegade, den vestlige del af hovedstrøget ud mod Føtex og området øst for Thomas
B. Thriges Gade, som kommer til at hænge godt sammen med resten af bymidten, når byudviklingsprojektet står færdigt. I de sekundære dele af bymidten er
der tegn på specialiseringer med f.eks. cafeer, spisesteder og hoteller langs
Jernbanegade, Ove Sprogøes Plads, Kongensgade og Brandts Passage. Måske
kunne der opdyrkes områder med klynger af andre typer forretninger andre steder i de sekundære dele af bymidten.
Samtidig med at de sekundære strøg omkring handelsstrøget udvikles som
spændende og varierede miljøer med en blanding af selvstændige butikker, spisesteder og serviceerhverv, så vil det være vigtigt for bymidtens attraktivitet, at
det centrale handelsstrøg i Vestergade ikke spredes men fastholdes som et koncentreret område med et intensivt handelsmiljø, hvor det er attraktivt for de
stærke kæder at være.
Det er sandsynligt, at det primære strøg i Vestergade med tiden vil strække sig
mod Thomas B. Thriges Gade. Her vil mange kunder ankomme, og strækningen
de passerer forbi inden, de når frem til Magasin, vil blive et attraktivt sted for de
stærke kæder inden for både detailhandel og spisesteder. Det er faktisk let at
forestille sig, at strækningen fra Magasin til Thomas B. Thriges Gade med tiden
bliver et primært strøg med stærke kædebutikker iblandet spisesteder, som kan
udnytte den gode placering ved Flakhaven, hvor de aktiviteter, der finder sted
på Flakhaven også bidrager til at skabe det primære strøgområde. Rådhuset udgør en cirka 50 m lang facade uden kunde- eller publikumsfunktioner. Kunne det
aktiveres, så vil det bidrage til udviklingen af det levende strøgområde.
Det ville være ønskeligt, hvis strøggaderne f.eks. kunne strækkes over Byens
Bro til havnen, og hvis hele strækningen fra Thomas B. Thriges Gade kunne udvikles til et levende strøgområde, men som analysen har vist, så har der gennem årene været tilbagegang i butiksarealet, og der er ikke udsigt til, at det vil
vende til en større fremgang i antallet af butikker. Det anbefales derfor, at satse
på at fastholde et koncentreret område omkring de nuværende handelsstrøg og
tænke i andre funktioner for at skabe de attraktive og levende forbindelser.
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Odense Centrum kan udvikles efter en overordnet struktur med et primært strøgområde i den centrale del af
Vestergade og Kongensgade, et større område med sekundære strøggader, som strækker sig ud mod de
store ankomststeder, vigtige forbindelser via byens bro mod havnen og via Albanigade mod Benedikts Plads
samt udviklingszoner ved Thomas B. Thriges Gade, Østre Stationsvej og ved Føtex. Udviklingszonerne er strategisk vigtige både som ankomststeder til bymidten og som udviklingszoner. Færdiggørelsen af byomdannelsen ved Thomas B. Thriges Gade kan blive startskuddet på en ny fremtid for det centrale Odense.
Som baggrund er butikker, servicevirksomheder og kultur- og fritidsinstitutioner vist med en prik.

Strukturen på fremtidens bymidte kunne være et primært handelsstrøg i den
centrale del af Vestergade og Kongensgade. Strøget i Vestergade vil sandsynligvis med tiden strække sig mod Thomas B. Thriges Gade. Magasin vil ligge centralt og udgøre en stærk ankerbutik i det primære strøg, som også vil rumme en
koncentration af andre stærke kædebutikker. Uden om det primære strøg vil der
være sekundært strøg, som vil byde på en blanding af selvstændige og varierede butikker, spisesteder og servicetilbud. De sekundære strøg vil strække sig
ud langs enderne af og i sidegaderne til hovedstrøget i Vestergade.
Uden om det sekundære strøgområde kan der tænkes en ydre udviklingszone,
hvor de sekundære strøg møder de overordnede veje og letbanen, og hvor der
er plads til at bygge nyt. Tanken bag udviklingszonerne er at give mulighed for
at udvikle bymidten med dagligvarebutikker, større udvalgsvarebutikker, hoteller og andre byfunktioner, som kræver god plads, på nogle strategisk velbeliggende steder. I takt med at befolkningstallet i centrum vokser og butikkernes
behov for at ligge tæt på kunderne vil der sandsynligvis være butikskæder, som
vil vælge at placere sig centralt, hvis de rette muligheder findes. Der kunne måske også tænkes ud over de normale bymidtebutikker. Andre større byer har
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f.eks. områder med centralt beliggende bilforhandlere, men det er blot et eksempel på, at forretninger, der normalt forbindes med beliggenheder ved de
store indfaldsveje i byernes udkant, også kan tænkes ind i de mere centrale bydele.
Området ved Føtex i Vestergade tænkes som den ene udviklingszone. Føtex
trækker mange kunder til og parkeringsmulighederne gør området til et vigtigt
ankomstområde til bymidten. Kunne området gentænkes, hvor der f.eks. skabes
mulighed for lidt større boksbutikker i samspil med Føtex og gode parkeringsmuligheder?
Som en anden udviklingszone kan der peges på det langstrakte område langs
Østre og Vestre Stationsvej, hvor der er god tilgængelighed og flere steder plads
til udvikling. Området rumme bl.a. VIVA-projektet.

Udvikling af aften- og nattelivet
De primære og sekundære strøg udtrykker bymidtens hot spots om dagen. Om
aftenen og natten ser det anderledes ud. Her er det restauranter, cafeer, kultur
og fritid, der skabe bylivet. Mange har åbent om dagen, hvor de spiller sammen
med bymidtens butikker og andet, der kun har åbent i dagtimerne, men efter

Figur 7

Kortet er et "heat map", der viser, hvor der er høj og lav omsætning i de
virksomheder og institutioner, der skaber aften- og nattelivet. Aften- og
nattelivets virksomheder og institutioner er afgrænset til spisesteder og
hoteller samt kultur- og fritidsinstitutioner.

butikkernes lukketid, så har de deres eget liv. Udespisning og kultur og fritidsaktiviteter er i fremgang og er derfor vigtige at tænke ind i den proaktive model
for bymidten. Ikke mindst fordi aften- og nattelivet spiller sammen med Odenses udvikling som studie- og ungdomsby, erhvervsby og turistby.
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Det er nyt, at se byens aften- og natteliv i en planlægningsmæssig sammenhæng, men det kan starte med at finde ud af, hvor aftenens og nattelivets hot
spots er, og hvilken rolle de forskellig områder spiller.
Kortet på figur 7 viser, hvordan omsætningen i de virksomheder og institutioner,
der skaber aften- og nattelivet, er fordelt og er et udtryk for, hvor bymidtens
hotspots for aften- og nattelivet findes.
Kortet over aften- og nattelivets hot spots kan sammenlignes med kortet på figur 8, som viser, hvor de dagåbne butikker og servicevirksomheder skaber hotspots. Som kortene viser, ligger aften- og nattelivets hotspots i et mere koncentreret område i den centrale den af bymidten.

Figur 8

Kortet er et "heat map", der viser, hvor der er høj og lav omsætning i de
virksomheder, der skaber bylivet i dagtimerne in den for normal butiksåbningstid. Virksomhederne, der indgår, er afgrænset til butikker og servicevirksomheder.

Går vi tættere på aften- og nattelivets virksomheder og institutioner, så er spisestederne, som det fremgår af kortet på figur 9, fordelt over og dækker en
større del af strøggaderne i bymidten.
Skal der peges på koncentrationer, må det være et større område ved Kongensgade, Vintapperstræde og Brandts Passage. Her er flere gaderum indrettet til
udeservering. Der er også et større område med spisesteder fra området ved
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Ove Sprogøes Plads via den centrale del af Vestergade til området omkring Nørregade. Ved Brandts Passage og Ove Sprogøes Plads er der tydeligvis tale om
steder, hvor man går ud for at spise og more sig. Hovedstrøget i Vestergade og
området ved Nørregade er mere præget af muligheder for at spise på farten eller et hurtigt cafébesøg. Storms Pakhus og Arkaden er også hot spots som spisesteder og drivere for bylivet efter butikkernes lukketid.

Figur 9

Kortet viser aften- og nattelivets hot spots. Der er koncentrationer af spisesteder ved Kongensgade, Vintapperstræde, Brandts Passage og Ove
Sprogøes Plads, hvor man går ud for at spise og more sig. Vestergade og
Nørregade er mere præget af muligheder for at spise på farten eller et
hurtigt cafébesøg.
Kulturlivets hot spots ligger tre steder - ved Odeon, Odense Koncerthus og
House of Fairytales, ved Odense Teater, Landsarkivet og Musikhuset og
ved Brandts Klædefabrik, Magasinet og Kulturmaskinen.
Kortet viser en afgrænsning af de primære områder for aften- og nattelivet
båret af dels spisestederne og dels kulturinstitutionerne. Som baggrund er
de enkelte forretninger og institutioner vist med en prik.

Der er primære områder for det kulturbårne aften- og natteliv tre steder - i området ved Odeon, Odense Koncerthus, Møntergården og Børnekulturhuset House
of Fairytales, i området ved Odense Teater, Landsarkivet for Fyn, Musikhuset
Posten og Musikbiblioteket og i området ved Brandts Klædefabrik, Magasinet og
Kulturmaskinen. I de to første områder er kulturtilbuddene kombineret med hoteller.
Der er meget inspiration at hente i England, hvor der er tradition for at behandle
"the Night time economy", som en selvstændig del af en bymidtestrategi.
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Udvikling af aften- og nattelivet i Odense kan starte med at undersøge aften- og
nattelivet nærmere og herefter udarbejde en strategi sammen med aften- og
nattelivets partnere, som både omfatter de aften- og natåbne virksomheder og
forskellige offentlige myndigheder. Der melder sig en række spørgsmål, som en
undersøgelse af aften- og nattelivet kunne finde svar på. Hvem har f.eks. åbent
hvornår om aftenen og natten? Hvordan tager byen sig ud om aftenen og natten, og hvordan er kvaliteten og sammenhængen i Odenses aften og natteliv? Er
der f.eks. god belysning i gaderummene? Er forretningsfacaderne velbelyste,
herunder også de forretninger, der har lukket, eller virker dele af bymidten mørk
og utryg om aftenen og natten? Hvordan bruger gæsterne Odense om aftenen
og natten? Betyder det noget, at områderne ligger adskilt? Kombinerer gæsterne en tur i Odeon med spisning i bymidtens restauranter? Er der god belysning og vejvisning mellem de enkelte områder? Er det let at komme til og fra
bymidten om aftenen og natten? Er det trygt at færdes og opholde sig alle steder, hvor der er aften og natteliv og herfra og til ankomst- og afrejsestederne?
Og hvilke grupper af brugere af aften- og nattelivet er der, og hvad lægger de
vægt på?

Udvikling af attraktive kontormiljøer med central beliggenhed
Kontorarealet er gået tilbage i den udvidede bymidte. Kontorernes udflytninger
handler sandsynligvis meget om, hvor der er bygget nye og attraktive domiciler.
Ifølge Colliers efterspørges der lige nu domiciler, der er unikt og synligt i gadebilledet. Domicilet er virksomhedens visitkort. Kreative brancher som arkitekter
og reklamebureauer vil gerne ligge centralt og har brug for at kunne mærke byens puls. God beliggenhed og god og smuk indretning har betydning for både
kunder og medarbejdere. Der skal være højt til loftet og godt lysindfald. Storrumskontorer og kantineordninger er i høj kurs, og der er stor efterspørgsel på
kontorfællesskaber. Der skal være god tilgængelighed både med bil og kollektiv
transport. Hertil kommer, at der er en tendens til, at kontorvirksomhederne bliver større. Blot for at nævne et par eksempler er rådgivende ingeniører, arkitekter, landinspektører, advokater, læger og tandlæger blevet større som følge af
opkøb og fusioner. Alt sammen er med til at flytte kontorvirksomheder fra eksisterende byggeri, hvor det kan være svært at opfylde kravene, til nybyggeri.
Kontorerhvervene har mange arbejdspladser, og det i sig selv bidrager til bylivet
og skaber kunder til detailhandlen og serviceerhvervene. Som led i en proaktiv
strategi for bymidten og den udvidede bymidte er det derfor vigtigt at fastholde
kontorarbejdspladserne i området.
En proaktiv strategi kunne være, at arbejde aktivt i planlægningen, dialogen
med bygherrer mv. med at udvikle nye kontorbyggerier så centralt som muligt.

Bymidten med og uden VIVA
Butikscenter VIVA skulle have stået færdigt i 2015, men igangsætningen af byggeriet er trukket ud. Planerne var oprindeligt et butikscenter på 40-45.000 m²
og en forventet årlig omsætning på 1,2 mia. kr. Der er endnu ikke kommet endelige meldinger fra bygherren om, hvordan byggeriet bliver, hvad det kommer
til at indeholde, hvor stort butikscentret bliver, og hvornår byggeriet går i gang.
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Etableringen af et fuldt VIVA vil blive et tilskud til bymidten og vil løfte bymidtens detailhandel. Kunderne vil få et stort overdækket butikscenter, som bymidten ikke kan tilbyde, og der vil komme et udbud af butikker, som bymidten ikke
har i dag.
VIVA vil tiltrække kunder, som i dag vælger at handle i Odense SØ og bydelscentrene. Der vil også komme kunder fra oplandet på Fyn til VIVA. Den handel,
som VIVA vil trække til fra resten af Odense og fra Fyn, vil samlet set skabe
vækst i bymidtens detailhandel og få omsætningen i bymidten til at stige, men
kun en begrænset del af omsætningen i VIVA vil komme udefra.
En stor del af omsætningen vil komme fra butikkerne i det eksisterende bymidteområde. Beregninger af, hvor meget VIVA vil tiltrække fra resten af Odense og
fra oplandet på Fyn, og hvor meget der vil komme fra bymidten, er ikke en del
af opgaven, men generelt er det sådan, at et nyt butikscenter vil hente de største andele af sin omsætning tæt på, og så vil andelene falde med afstanden.
Odense Kommunes undersøgelser af indkøbsmønstrene har vist, at kunderne fra
oplandet på Fyn foretrækker at handle i Odense SØ. Bymidten er i højere grad
de lokale Odense-borgeres indkøbssted og benyttes i mindre grad af kunder fra
oplandet. Det passer fint sammen med erfaringer andre steder fra om, at de
store butikscentre i kanten af de store byer i høj grad henvender sig til et regionalt opland uden for byen.
Det samlede billede er derfor, at VIVA vil give bymidtens detailhandel et samlet
løft, fordi der trækkes handel til fra resten af Odense og i nogen grad fra oplandet på Fyn, men der vil være betydelige konsekvenser for den eksisterende detailhandel i bymidten. VIVA vil hente en høj andel af sin omsætning fra det eksisterende handelsliv i bymidten og vil føre til yderligere tilbagegang i de nuværende handelsgader i et betydeligt og synligt omfang.
Et mindre VIVA vil generelt vurderet være endnu mere lokalt orienteret. Motivationen til at besøge et mindre VIVA fra kunder udefra vil være mindre. Derfor vil
et mindre VIVA hente en endnu større andel af omsætningen fra detailhandlen i
centrum, men et mindre VIVA vil få mindre omsætning, og derfor vil konsekvenserne for detailhandlen i centrum sandsynligvis blive mindre samlet set, men det
afhænger af størrelsen og butikssammensætningen i et mindre VIVA. Hvis eksempelvis et mindre VIVA samtidig får en større andel spisesteder og leisure, så
vil påvirkningen af detailhandlen i centrum selvfølgelig blive mindre.
Ved den seneste detailhandelsanalyse i 2012 blev det anbefalet at satse på en
struktur med den primære del af Vestergade og Kongensgade som et v-formet
hovedstrøg, der ville få Thomas B. Thriges Gade-projektet og VIVA som et
stærkt start- og slutpunkt i hver ende af strøget. Siden 2012 har der været
yderligere tilbagegang i bymidtens detailhandel, som bl.a. har ført til udtynding
af handelslivet i Kongensgade. Kongensgade har fortsat karakter af primært
strøg frem til omkring Slotsgade, men her fra tynder handelslivet ud langs den
næsten 400 m lange strækning frem mod VIVA. Det kunne tyde på, at udviklingen er løbet fra ambitionerne om at skabe et stærkt primært strøg fra Thomas
B. Thriges Gade til VIVA. Med den nuværende detailhandel i Kongensgade og en
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udsigt til, at VIVA vil føre til yderligere butikslukninger i bymidten, er der risiko
for, at VIVA og det eksisterende handelsstrøg ikke vil blive et sammenhængende
indkøbsstrøg, men at det vil blive to adskilte indkøbsområder med et tyngdepunkt i VIVA og et andet tyngdepunkt i den centrale del af Vestergade omkring
Magasin og den centrale del af Kongensgade syd for Slotsgade.

3.4.2 Effekterne af den proaktive model
Effekterne af den proaktive model vil overordnet set være, at udviklingen af
Odenses rolle som regional handelsby bliver mere afdæmpet. Det vil føre til en
mindre samlet omsætning i Odense Kommune, men til gengæld vil byerne på
resten af Fyn få bedre muligheder for at udvikle deres detailhandel. En fastholdelse af den nuværende position vil være et godt billede på udviklingen, dvs. at
den nuværende handelsbalance i store træk vil blive fastholdt.
Begrænsningerne på udviklingen i bydelscentrene vil betyde, at de vil fastholde
deres gode position som lokale indkøbssteder, men deres position som indkøbssteder vil ikke blive større end i dag. Handelsbalancerne forudsættes at forblive
som nu.
Begrænsningerne i Odense SØ og i bydelscentre vil sammen med en aktiv indsats føre til, at bymidtens tilbagegang stoppes.

Effekterne fa den proaktive model udtrykt i tal
Det er svært at sætte tal på effekterne af den proaktive model, men hvis vi alligevel prøver, så vil en udvikling som i middelscenariet med en uændret handelsbalance være et godt billede på den overordnede udvikling i Odense Kommune.
Omsætningen vil i 2030 være vokset med ca. 0,6 mia. kr. og arealbehovet vil
sandsynligvis være 5-10.000 m² mindre end i dag.
Fordelingen af omsætningsvæksten på lokalområderne vil, hvis den proaktive
model gennemføres, være noget anderledes, end hvis udviklingen fortsætter
som hidtil. På grund af begrænsningerne i udbygningen i Odense SØ og bydelscentrene vil væksten i omsætning komme bymidten til gode og føre til en vækst
i bymidtens detailhandelsareal på omkring 20.000 m², og bymidten vil få omkring 60-70 flere butikker end i dag.
Odense SØ og bydelscentrene vil i store træk fastholde deres nuværende omsætning, og da det forventes, at butikkerne vil blive mere effektive og omsætte
mere pr. m², så vil den uændrede omsætning føre til en tilbagegang i areal på
omkring 15.000 m² i Odense SØ og omkring 10.000 m² i bydelscentrene.
Som det fremgår af den proaktive model, så kunne den også inkludere en prioritering af detailhandlen i Vollsmose og i de stationsnære arealer langs letbanen.
Omfanget af detailhandelsbyggeri i Vollsmose og langs letbanen vil sandsynligvis
i det samlede billede blive begrænset og i det store hele ikke virke begrænsende
for udviklingen i bymidten.
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3.5

En proaktiv model for Vollsmose

Vollsmose-området rummer 30 butikker, som fordeler sig på 17 dagligvarebutikker, 3 beklædningsbutikker og 10 butikker med øvrige udvalgsvarer. Flere af butikkerne er placeret i kanten af området ved Ejbygade, Bjerggaards Alle, Svendsagervej mv. I det centrale Vollsmose ved Vollsmose Allé er der 18 butikker,
herunder Euro Spar, Aldi, flere mindre dagligvarebutikker, apotek og flere mindre beklædnings- og øvrige udvalgsvarebutikker. Der er siden 2012 blevet lidt
færre dagligvarebutikker i Vollsmose-området men til gengæld lidt flere udvalgsvarebutikker.
Handelsbalancen i Vollsmose er samlet på 36 %, som er fordelt på 58 % for
dagligvarer, 2 % for beklædning og 5 % for øvrige udvalgsvarer.
Det er et mål at styrke detailhandlen i Vollsmose. De lave handelsbalancer viser,
at der er et lokalt behov i Vollsmose, som bliver dækket ved indkøb andre steder. Handelsbalancerne i Vollsmose er væsentligt lavere end i de øvrige bydelscentre i Odense.
Handelsunderskuddet i Vollsmose kan også udtrykkes ved, hvor meget det lokale forbrug overstiger den lokale omsætning. Det samlede handelsunderskud i
Vollsmose-området er på i alt 566 mio. kr. pr. år og er fordelt på 220 mio. kr.
for dagligvarer, 118 mio. kr. for beklædning og 233 mio. kr. for øvrige udvalgsvarer. Tallene fortæller, at der er et stort lokalt potentiale for udvikling af detailhandlen i Vollsmose. Spørgsmålet er bare, om det er praktisk muligt at udvikle
en detailhandel, som udnytter potentialet.
En proaktiv model for udvikling af det kommercielle byliv i Vollsmose vil handle
om at gøre området mere attraktivt for etablering af butikker og servicevirksomheder. Hvordan der konkret kan ske ligger uden for opgaven, men der er initiativer i gang med forbedringer af Vollsmose, som kan være en del af løsningen.
Flere af dagligvarekæderne i området har valgt at placere sig i kanten af området ved de større trafikveje. Det skaber selvfølgelig et lokalt tilgængeligt udbud,
men det ville gavne detailhandlens udviklingsmuligheder, hvis dagligvareudbuddet kunne styrkes ved Vollsmose Torv. Det store underskud på 220 mio. kr. pr.
år inden for dagligvarer viser, at der er et lokalt behov for flere nye dagligvarebutikker. Hvis de nye dagligvarebutikker blev placeret sammen med de andre
butikker ved Vollsmose Torv, så vil det give hele områdets handelsliv et løft.
Flere kunder i området ville gøre det lettere at trække udvalgsvarebutikker og
servicevirksomheder til og for lettere for iværksættere at starte butikker og servicevirksomheder op. Om det rent praktisk er muligt, om der er egnede lokaler,
plads til nybyggeri, tilstrækkelig tilgængelighed og synlighed mv. ligger uden for
opgaven.

3.6

En proaktiv model for letbane-korridorerne

Odense Letbanes linje 1 er under opførsel og forventes at være køreklar i 2020.
Der planlægges allerede nu for en linje 2, men den forventes tidligst at være
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klar i 2028. De to letbanekorridorer, linje 1 og linje 2, indgår i byudviklingsmodellen. Odense Kommune har et mål om at fremme udviklingen langs de to letbanelinjer.
Den proaktive model indeholder derfor en belysning af, hvordan udviklingen
langs linjerne kan fremmes og har fokus på, hvor store potentialerne vurderes
at være omkring de enkelte stationer langs letbanens linje 1 og 2. Der er gennemført analyser af, hvor attraktive stationerne må vurderes at være ud fra,
hvor mange der bor og arbejder omkring stationerne, hvordan befolkningsudvik-

lingen forventes at blive, hvor meget biltrafik, der er på den forbikørende vejstrækning, hvor mange afstigninger, der forventes at komme, og hvad der allerede findes af butikker og serviceerhvervene omkring stationerne.
Analyserne er gennemført for hver af de 40 stationer. Stationerne i den udvidede bymidte er beskrevet for sig, da deres potentiale gennemgående er på et
højere niveau end de øvrige stationer.
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Stationerne i den udvidede bymidte
Alle stationer i den udvidede bymidte udmærker sig ved at der i de stationsnære
områder er højt indbyggertal samtidig med, at der er udsigt til høj vækst i indbyggertal. De rummer også mange virksomheder og arbejdspladser og der er en
betydelig forbipasserende biltrafik.
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Metode:
Ved beregningen af stationernes potentiale er der anvendt forskellige afstande til at definere det stationsnære område afhængigt af om det handler om beboere, arbejdspladser eller eksisterende butikker og serviceerhverv.
Antal indbyggere dækker en radius på 600 m fra stationen og bygger på tal fra ultimo 2016.
Befolkningsprognosen er baseret på Odense Kommunes befolkningsprognose (Demografix) og tager udgangspunkt i prognosen for de skoledistrikter, der ligger indenfor 600 m fra stationerne. Ud fra det er der
beregnet vækstrater.
Antal virksomheder for 2012 er fra CVR og dækker virksomheder indenfor 600 m fra stationerne og er et
gennemsnit af de intervaller af ansatte, som er tilgængelige i CVR.
Antal butikker og servicefunktioner er kortlagt indenfor en radius på 200 m fra stationerne.
Antal afstigninger er baseret på tal fra beregningsmodellen for letbanen. Antal afstigninger for linje 1 er
estimerede tal for år 2024 og for linje 2 er det estimerede tal for år 2030.
Årsdøgntrafik er beregnet for nærmeste målestation ved letbanestation.
Områderne, der er data for, omkring stationerne er overlappende. Summen af tallene for stationerne i den
udvidede bymidte er derfor ikke et udtryk for eksempelvis det samlede antal indbyggere inden for 600 m
fra stationerne.

Stationerne på linje 1 ved Vestre Stationsvej, Kongensgade, Banegården, Benediktsgade og Palnatokesvej har et højt potentiale for butikker og serviceerhverv,
da de samlet set scorer højt på alle parametre. Stationerne ved Vesterbro, Musikhuset og Rådhuset har også et stort potentiale, men de har f.eks. lidt færre
beboere tæt på end de andre stationer, og beboere inden for kort afstand vejer
tungt i den samlede vurdering af potentialet.
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Ved Kongensgade og Banegården vil stationerne understøtte et større antal butikker og andre servicefunktioner, som ligger tæt på stationen.
Stoppestederne ved Kongensgade, Banegården og Rådhuset vil styrke handelslivet på strategisk vigtige steder i den udvidede bymidte, hvor strøggaderne møder letbanen og de overordnede veje.

Stationerne på linje 2 ved Vesterbro og Føtex har begge et stort
potentiale for butikker og serviceerhverv. De scorer stort set højt på alle
parametre, og især stationen ved Vesterbro ligger højt. Begge stationer
vil understøtte et større antal butikker og andre servicefunktioner i
nærområdet, og de vil styrke den vestlige del af hovedstrøget langs
Vestergade på en strækning, hvor handelslivet tynder ud, men hvor der
er potentiale for udvikling omkring Føtex.
Stationerne på linje 1
Stationerne på linje 1 kan opdeles i stationerne mod Tarup på den vestlige side
af den udvidede bymidte og stationerne på den østlige og sydlige side af den udvidede bymidte mod Hjallese.
Stationerne på linje 1 mod Tarup har alle et ret godt grundlag for udvikling af
det kommercielle byliv, men stationernes forudsætninger er forskellige.
Tarup og Højstrup udmærker sig ved et ret højt antal indbyggere, og Tarup har
en del arbejdspladser i det stationsnære område, og der er betydelig forbikørende biltrafik ved de to stationer. Letbanestationen ved Tarup vil styrke Tarupcentret. Stationerne ved Odense Idrætspark og Bolbro har nærhed til mange
arbejdspladser, der forventes høj befolkningstilvækst ved Bolbro, og der forventes mange afstigere ved Odense Idrætspark og Bolbro.
Stationerne på linje 1 mod Hjallese har gennemgående få indbyggere men
mange arbejdspladser i det stationsnære område. På den inderste del af strækningen langs Ørbækvej er der meget forbikørende biltrafik, og der forventes
mange afstigere ved flere stationer, herunder ved Rosengaardscentret, Bilka,
Forskerparken, SDU Nord, ved park & ride anlægget og i Hjallese.
Letbanen vil styrke detailhandlen i Odense SØ med stationer ved Rosengaardscentret, Bilka, IKEA mv.
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Linje 1 fra den udvidede bymidte mod Tarup
Bolbro
2.065 30-40%
79
Odense Idrætspark
3.574 10-20%
82
Højstrup
3.882 10-20%
23
Tarup
3.918
0-10% 104
Linje 1 fra den udvidede bymidte mod Hjallese
Ejby
4.541
0-10%
38
Svendsgade
4.447
0-10%
45
L.A. Ringsvej
4.640
0-10%
34
Rosengårdcentret
2.150
0-10% 209
IKEA
606
0-10% 181
Bilka
697
0-10%
41
Forskerparken
908
0-10%
20
SDU Nord
227 10-20%
22
SDU Syd
0 10-20%
13
Nyt OUH Nord
0 10-20%
14
Nyt OUH Syd
2 10-20%
2
Park & Ride
2 10-20%
5
Hestehaven
924 10-20% 117
Hjallese
2.797
0-10% 101

ÅDT (i tusinder)

Afstigninger i 2024

Servicefunktioner

Butikker

Arbejdspladser

Virksomheder

Befolkningsprognose

Indbyggere 2016

Potentialer for detailhandel og service ved stationerne på linje 1

Station

60

1.704
1.781
448
993

11
3
0
32

4
3
0
6

1.200
1.400
300
900

12,5-15
5-7,5
15-17,5
12,5-15

658
632
511
3.485
4.716
2.366
940
1.195
1.145
1.180
38
150
2.384
1.269

3
1
0
1
5
6
0
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0

1.100
300
500
1.200
600
1.400
1.900
4.500
0
0
650
1950
500
2.200

7,5-10
7,5-10
17,5-20
17,5-20
17,5-20
5-7,5
2,5-5
2,5-5

Metode:
Ved beregningen af stationernes potentiale er der anvendt forskellige afstande til at definere det
stationsnære område afhængigt af om det handler om beboere, arbejdspladser eller eksisterende
butikker og serviceerhverv.
Antal indbyggere dækker en radius på 600 m fra stationen og bygger på tal fra ultimo 2016.
Befolkningsprognosen er baseret på Odense Kommunes befolkningsprognose (Demografix) og
tager udgangspunkt i prognosen for de skoledistrikter, der ligger indenfor 600 m fra stationerne.
Ud fra det er der beregnet vækstrater.
Antal virksomheder for 2012 er fra CVR og dækker virksomheder indenfor 600 m fra stationerne
og er et gennemsnit af de intervaller af ansatte, som er tilgængelige i CVR.
Antal butikker og servicefunktioner er kortlagt indenfor en radius på 200 m fra stationerne.
Antal afstigninger er baseret på tal fra beregningsmodellen for letbanen. Antal afstigninger for
linje 1 er estimerede tal for år 2024 og for linje 2 er det estimerede tal for år 2030.
Årsdøgntrafik er beregnet for nærmeste målestation ved letbanestation.
Områderne, der er data for, omkring stationerne er overlappende. Summen af tallene for stationerne langs linje 1 er derfor ikke et udtryk for eksempelvis det samlede antal indbyggere inden
for 600 m fra stationerne.
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Stationerne på linje 2
Stationerne på linje 2 kan deles op i stationerne på den sydlige side af den udvidede bymidte mod Odense Zoo og stationerne mod Vollsmose på den østlige
side af den udvidede bymidte.

Linje 2 fra den udvidede bymidte mod Odense Zoo
v. Kastanievej
4.405 20-30%
144
1.815
v. OUH
2.524 10-20%
78
4.467
Odense Zoo
2.609 10-20%
96
759
Linje 2 fra den udvidede bymidte mod Svendsagervej
v. Korsløkke St.
1.870
0-10%
27
432
v. Granparken
2.591
0-10%
34
1.237
v. Lærkeparken
4.503
0-10%
42
1.138
v. Vollsmose Torv
4.289
<0%
38
722
v. Egeparken
3.281
0-10%
33
531
v. Hybenhaven
2.094
0-10%
11
58
v. Birkeparken
3.506
0-10%
11
94
v. Bøgeparken
4.224
0-10%
17
92
v. Svendsagervej
2.023
0-10%
33
557

1
0
0
1
3
0
18
0
0
0
0
2

ÅDT (i tusinder)

Afstigninger linje 2,
2030

Servicefunktioner

Butikker

Arbejdspladser

Virksomheder

Befolkningsprognose

Indbyggere 2016

Station

Potentialer for detailhandel og service ved stationerne på linje 2

200
0
900
1
4 1.400

10-12,5
10-12,5
17,5-20

300
500
500
500
100
600
300
300
400

15-17,5
12,5-15
5-7,5
5-7,5
5-7,5
5-7,5
5-7,5
17,5-20

0
0
0
9
0
0
0
0
0

Metode:
Ved beregningen af stationernes potentiale er der anvendt forskellige afstande til at definere det
stationsnære område afhængigt af om det handler om beboere, arbejdspladser eller eksisterende
butikker og serviceerhverv.
Antal indbyggere dækker en radius på 600 m fra stationen og bygger på tal fra ultimo 2016.
Befolkningsprognosen er baseret på Odense Kommunes befolkningsprognose (Demografix) og tager udgangspunkt i prognosen for de skoledistrikter, der ligger indenfor 600 m fra stationerne. Ud
fra det er der beregnet vækstrater.
Antal virksomheder for 2012 er fra CVR og dækker virksomheder indenfor 600 m fra stationerne
og er et gennemsnit af de intervaller af ansatte, som er tilgængelige i CVR.
Antal butikker og servicefunktioner er kortlagt indenfor en radius på 200 m fra stationerne.
Antal afstigninger er baseret på tal fra beregningsmodellen for letbanen. Antal afstigninger for
linje 1 er estimerede tal for år 2024 og for linje 2 er det estimerede tal for år 2030.
Årsdøgntrafik er beregnet for nærmeste målestation ved letbanestation.
Områderne, der er data for, omkring stationerne er overlappende. Summen af tallene for stationerne langs linje 2 er derfor ikke et udtryk for eksempelvis det samlede antal indbyggere inden
for 600 m fra stationerne.

Der er kun få stationer på linje 2 mod Odense Zoo. Ved Kastanievej er der et
betydeligt antal beboere og en del arbejdspladser i det stationsnære område
samt en vis biltrafik, som kunne gøre området attraktivt for butikker eller serviceerhverv. Tallene udtrykker de nuværende antal beboere, arbejdspladser mv.
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men når letbanens linje to forventes etableret, så vil OUH være flyttet, og området vil i stedet rumme et større antal boliger. Ved Odense Zoo forventes mange
afstigere.
Flere af stationerne på linje 2 mod Vollsmose har et godt grundlag for udvikling
af det kommercielle byliv og udmærker sig på forskellig vis som udviklingsområder.
Stationerne i Vollsmose-området har høje indbyggertal på op til omkring 4.500
personer i det stationsnære område, og der er ved nogle af stationerne en del
arbejdspladser. Ved Vollsmose Torv er der foruden et højt indbyggertal og en del
arbejdspladser en del butikker og servicefunktioner, som letbanestationen vil
understøtte, ligesom udvikling af det kommercielle byliv ved Vollsmose Torv vil
kunne spille sammen med det eksisterende udbud.

