
Handelsliv

Detailhandlens udvikling under Corona i otte mellemstore handelsbyer,
og lidt mere om handel og bymidter



Byen er opført på handel

Fri illustration af havnen i Hedeby
 - Skandinaviens største urbane center i tidlig vikingetid



Handel giver trafik

Handel kan give byen liv og oplevelser

Ikea genåbning, april 2020
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix



Nivå

Supermarkeder, varehuse

Lavpris- og købmandsbutikker

Handelscentre

Udvalgsvarebutikker

Rekreative besøgscentre

Restaurationer og caféer

Supermarkederne er vigtige 
for handelsstrukturen

Handelstruktur på Nordsjælland
Kortlægning: Urland (2018)



Der er andre dynamoer for byliv i midtbyerne 

Handel
Hypermarked, storcenter, stormagasin, stort varehus
Supermarked, varehus
Købmand, mindre supermarked, større specialbutik, større spisested
Specialbutik, kiosk

Børn og uddannelse
Universitet
Kort- og mellemlang uddannelse: erhvervsakademi, professionshøjskole etc.,
Ungdomsuddannelse: Gymnasium, teknisk skole etc., 
Folke- privatskole
Efterskole
Daginstitution

Kultur og fritid
Stadion (tilskuersport)
Koncertsted
Teater, skuespilhus, biograf
Sport- fritidsanlæg, svømmehal
Bibliotek- mediehus, ungdomshus, børnelegeplads

Offentlig service
Banegård, stor togstation
Hospital
Togstation, busstation
Lægehus, borgerservice, politi

Attraktioner
Forlystelsespark
Museum, historisk bygning el. anlæg 
Natur- rekreativt udflugtsmål, bypark
Udsigtspost, rekreativt punkt 

Arbejdspladser
Beboelse

Kulturhavnen i Gilleleje rummer blandt andet bibliotek, 
udstillinger, biograf/auditorium, spisesteder og butikker. 

Foto: Visit Nordsjælland



Hvordan har butikkerne i provinsbyerne 
klaret sig under Corona?



Undersøgelse af åbne-lukke status i 
otte mindre og større handelsbyer: 

Randers   62.500 indbyggere
Horsens  59.500 indbyggere
Helsingør  47.500 indbyggere
Svendborg  27.000 indbyggere
Rønne    17.000 indbyggere
Thisted   13.500 indbyggere
Nakskov  12.500 indbyggere
Vejen   10.000 indbyggere

Fysisk registrering maj 2020, november 2020, 
maj 2021, (november 2021)

Interviews med handelsfolk i hver af de otte byer

Kortlægning for butikker, spisesteder, liberale 
erhverv  - samlet knap 3.000 handelspunkter

Åben information via  
www.urland.dk/coronanedlukning



Mængden af butikslukninger ser ud til at accellerere 

Åbningsstatus november 2020



Mængden af butikslukninger ser ud til at accellerere 

Åbningsstatus maj 2021



Mængden af nye butikker ser ud til at accellere (næsten) lige så hurtigt
 
Pr. by er der gennemsnitligt: 

lukket 
6,2 % 
butikker siden november 2020 

åbnet 
5,6 % 
nye butikker siden november 2020 



Forskellige typer varer har klaret sig ret forskelligt

Det er for tidligt at konkludere på konsekvenserne af Corona
 

Åbningsstatus pr. branche maj 2021



Det er godt for handlen at være en turistsucces

Turismen er i vækst  - handel i turistbyerne går samme vej



Det er nemmere at drive butik ved indfaldsvejen end i gågaden

Nye dagligvare- og big box koncepter forhandler hårdt om  - og får lov til  - at bygge og handle 
uden for midtbyerne  

JYSK langs Århusvej, Randers
Foto: Kasper Dybdahl/Jysk, 2019



Nethandlen er kommet

Nethandlen er ikke længere noget, der er ”på vej”
 - under Corona har den vundet indpas i selv de mindste bysamfund

Balancen mellem de gamle fysiske butikker og den nye nethandel flytter sig

Bestillinger på nettet skaber også trafik i byen  



Handelslivet er tilfældigt spredt rundt i byen

Der foregår reelt store mængder handel uden for de større planlagte  
detailhandelsområder i bymidte og aflastningsområde. 

Er planlægningen af byernes handelsstruktur ved at være ude af kontrol?

Randers, maj 2021 Svendborg, maj 2021



Sund handel er en vigtig del af en oplevelsesrig, dynamisk bymidte

Udviklingen i midtbyens handel kan påvirkes:

Indsigt i makrotendenser

Forståelse for konkurrencevilkår

Tæt samarbejde mellem grundejere, butiksdrivende og kommune/myndigheder

Offentlige investeringer i bymidten, der går i takt med det private marked

Krav til butiks- og handelslivet



Anbefalinger

Etabler (eller fasthold) et tæt samarbejde  
mellem midtbyens handelsfolk og kommunen 

Stop med tilladelser til nye butikker  
på tilfældige adresser udenfor bymidten

Hold fast i byrumsskabende funktioner i bymidten,  
der kan spille sammen med handel

Invester i infrastruktur, der gør det lige så nemt  
at komme til centrum som til ringvejen

Få indflydelse på den trafik, der generes af nethandel 



Handelsliv

Detailhandlens udvikling under Corona i otte mellemstore handelsbyer,
og hvad der ellers er hændt


