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FORMÅL
fremsætte en langsigtet
handlingsplan for indsatser, der
skal styrke detailhandlen i
Hørsholm samt skabe øget liv i
bymidten.
Analysen vil give konkrete bud på,
hvad der skal gøres nu og her og
samtidig pege på fremtidige
strategiske indsatser.
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ANALYSE:

HØRSHOLM BYMIDTE
SET MED LOKALE ØJNE

METODE
METODE FOR FOKUSGRUPPE

Der er afholdt én fokusgruppe blandt ny-tilflyttere i
Hørsholm kommune. Fokusgruppen varede 1,5 time
og der deltog i alt 8 kvinder.

Fokusgruppe

312
interviews

METODE VED SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Der er i alt gennemført 312 interviews hvoraf 102 er
gennemført som street interviews og 210 som online
interviews.
Der er gennemført 20 interviews på Hovedgaden, 56
interviews ved Hørsholm Midtpunkt og 26 interviews
på Rungsted Gymnasium. De resterende 210
interviews er gennemført via en online survey.
Gennemførelse: Januar og februar 2022.

Fokusgruppe
med borgerne
(kvalitativt)

Spørgeskemaundersøgelse
blandt borgerne
(kvantitativt)

Profil af interview personer
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39%
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21%

20%

14%
5%

35%

65%

HJEMMEBOENDE BØRN
58%

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby
Boomers

Senior

(15-21 år)

(22-39 år)

(40-60 år)

(61-74 år)

75+

BOR I HØRHOLM KOMMUNE

42%

Nej
Nej
I alt 312 interviews er gennemført

Ja

85%

Ja

15%

Hvis du skal sætte ét ord på Hørsholm bymidte?

1/3

bruger ordet

”kedelig”
når de skal beskrive
bymidten

Baseret på 312 interviews

Bymidten opleves som kedelig, trist og
uinspirerende

BYMIDTENS STØRSTE UDFORDRINGER
I FØLGE BORGERNE

Tomme og forladte torve
Manglende liv i gågaden

Jeg bor lige ved siden af
bymidten, og jeg skal hives
herned. Jeg får ikke energi af
at komme der. Den
inspirerer mig ikke. Jeg går i
Matas, og så går jeg igen.
(Borger)

Den inviterer ikke til at slå sig ned eller gå
på opdagelse
Hvilket betyder hurtigt ind og ud
Kundernes formål bliver funktionelt frem for impulsdrevet

Der er ingen små oplevelser, som får
kunderne til at stoppe op
Ingen små og sjove installationer man kan bumpe ind i
Ingen events/ arrangementer der giver anledning til at hænge ud

De unge føler sig mindre velkomne
Ingen steder for de unge at hænge ud
Bliver smidt ud af centervagten

De unge har ingen
steder at være. Der er
ingen tilbud til dem, og
de bliver smidt ud af
den sure centerbetjent.
(Borger)

Det er som en
nålestiksoperation.
Ned at handle og hjem
igen. Man hænger ikke
ud for at hygge sig.
(Borger)

De lokale vil RIGTIG gerne deres by

Borgerne forstår vigtigheden i at støtte lokalt, hvis butikkerne
skal overleve

BYMIDTENS VIGTIGSTE FORDELE
I FØLGE BORGERNE

Borgerne føler sig trygge i bymidten
90% føler sig trygge i bymidten, hvilket er et positivt
udgangspunkt for videreudvikling

Kulturhus MIDT i byen
… Med et fantastisk bibliotek og arrangementer

Stort udvalg af butikker
Velkendte kædebutikker i både center og gågade skaber
relevans

Et stort cadeau til
biblioteket. Det er et af
de bedste biblioteker,
jeg har oplevet.
(Borger)
Vi bruger bymidten som en lille
familieudflugt, hvor børnene kan
kigge lidt i butikker. Søstrene
Grene og H&M kan de godt lide.
Og jeg elsker Illums Bolighus.
(Borger)

ANALYSE:

HVILKE ØNSKER
HAR BORGERNE TIL
BYMIDTEN?

Flere caféer og restauranter
ville helt klart gøre, at jeg
ville bruge bymidten meget
mere. (Borger)

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

De hungrer efter et caféliv i bymidten
Øverst på de fleste Hørsholm
borgers ønskeliste står et
ønske om et bedre cafeliv i
bymidten.
Cafeliv er et afgørende
element for at skabe liv i
bymidten og få sat gang i
handlen.
Borgerne ønsker sig:

En rigtig god og
hyggelig vinbar,
savner jeg rigtig
meget i bymidten.
(Borger)

78%
Ønsker sig flere
restauranter og caféer
i bymidten

Caféliv (god brunch og kaffe)
Kvalitets restauranter
Vinbar/drinksbar
Ude-servering
Sund takeaway
Baseret på 312 interviews

40% stigning i den samlede
restaurant-omsætning i DK
(2010-2019).

Ønsket om et bedre cafeliv gælder for
alle generationer

85%

86%

75%
62%

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby
Boomers

59%

Senior

Spg. Hvor relevant synes du det ville være, hvis Hørsholm bymidte fik flere restauranter, cafeer og kaffebarer?
(fra slet ikke relevant til meget relevant)

Baseret på 312 interviews

København og Rungsted Havn er de største
konkurrenter, når det gælder restaurantbesøg
Ifølge de adspurgte borgere får de her et bedre udbud af restauranter og caféer
end de gør i Hørsholm bymidte, og omgivelserne opleves som hyggeligere og
mere indbydende.

Jeg tager altid til Waterfront
for brunch, for der har de en
Wolf & Konstali. Hvis vi fik
en i bymidten ville jeg
komme der hele tiden. De
ville have konstant udsolgt.
(Borger)
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Baseret på 312 interviews
Spg. Hvor tager du primært hen for at gå på restaurant?

Baseret på 312 interviews

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Flere sociale arrangementer og events
66% af de adspurgte borgere
efterspørger flere events og
sociale arrangementer i
bymidten.
Events kan være et effektivt
trækplaster til at få folk ind til
bymidten. Det kan samle
byen, skabe
fælleskabsfølelse, traditioner
og et tilhørsforhold til
bymidten.
Lige nu er der momentum for at
skabe oplevelser, da danskerne
higer efter sociale fællesskaber
og oplevelser efter en lang
periode med restriktioner.

Baseret på 312 interviews

Det vil helt sikker
kunne trække mig og
min familie meget
mere ned i byen.
(Borger)

66%
Ønsker sig flere sociale
arrangementer, events,
festivaller

75%

For i sær børnefamilier
står events højt på
ønskelisten

Ønsket om flere events står højt på ønskelisten blandt de fleste
adspurgte borgere men højest blandt børnefamilierne (Generation Y)
74%

69%

64%

65%

52%

Gen Z

Gen Y

Gen X

Boomers

Senior

(15-21 år)

(22-39 år)

(40-60 år)

(61-74 år)

75+

Spg. Hvor relevant synes du det ville være, hvis Hørsholm bymidte tilbød flere sociale arrangementer/events/festivaller?
(fra slet ikke relevant til meget relevan)

Spg. Hvor tager du primært hen for at gå på restaurant?

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Leg og bevægelse i gågaden
Små installationer i gågaden
kunderne kan bumpe ind i,
giver anledning til at stoppe
op, hænge ud og være aktiv.

Glade børn giver glade (og
købelystne) forældre.

Baseret på 312 interviews

83%
Af gen Y ønsker sig et større
udvalg af aktiviteter til børn
(legepladser, event,
arrangementer)

Det kunne være fedt hvis
man kunne sige, ”mor og
far skal lige have en kaffe
i kan hoppe på trampolin
imens”. (Borger)

Efterspørgslen på aktiviteter til børn i bymidten er i
sær høj blandt børnefamilierne (Generation Y)
83%

49%

54%

29%

25%

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby
Boomers

Spg. Hvor relevant synes du det ville være, hvis Hørholm bymidte tilbød et større udvalg af aktiviteter til børn
(legepladser, event, arrangementer)? (fra slet ikke relevant til meget relevant)

Senior

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Et grønnere og hyggeligere gågademiljø
Hvis bymidten skal være et
sted, hvor folk får lyst til at
hænge ud, er det ifølge flere af
de adspurgte borgere et MUST
at gågade og torvepladser
opgraderes fx med mere grøn
beplantning.

Men det grønne behøver ikke
kun at være pænt at kigge på,
det kan også have andre
funktioner fx skabe læ, siddemuligheder eller interaktion.

Grønne omgivelser
er det, som får os
til at føle, at her er
dejligt at være.
(Borger)

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Kunne være fedt med
et sted for os unge,
hvor vi kan hænge ud

Et værested for de unge

(Borger)

De unge (og deres forældre)
ønsker et sted, hvor de unge
kan hænge ud efter skole i
trygge rammer.
Et værested med fx en billig
café, god musik, spil,
bordfodbold og fokus på
fælleskabet.
Et ungdomssted kan give
de unge et sted at være og
en grund til at bruge
bymidten mere.

Baseret på 312 interviews

Et sted, hvor man
ikke skal betale 55
kr. for en cafe latte
(Borger)

50%

71%

Af Gen. Z ønsker flere
aktiviteter og et sted
for unge

Af Gen. X ønsker flere
aktiviteter og et sted
for unge

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Variation i udvalget af butikker
Butiksudvalget italesættes af
flere af borgerne som
konservativt og præget af
mange kædebutikker.
De savner små lokale
iværksættere, som kan tilføre
kant til byen, og være et
modspil til de større
kommercielle kædebutikker.
Generelt ses, at Corona-krisen
har sat skub i efterspørgslen
på det lokale og nære.

*Retail Institute Scandinavia undersøgelse
repræsentativ for den danske befolkning, 2021

Vi savner nogle flere
små lokale butikker.
(Borger)

Vi mangler et sted, hvor
man kan være kreativ –
male på keramik, lave
perler, smykker eller
andet. (Borger)

Vi savner noget mere
variation i butikkerne. Der
er utrolig mange
brillebutikker.
(Borger)

Creative Space:
Mal-på-keramik-café
Lokal keramiker
Smykbar:
Lav-dine-egne-smykke-café

33%

47%

af Generation Y
har handlet mere
lokalt*

vil blive ved med at
handle lokalt*
Lokal keramiker

Delikatessebutikker
mangler vi, hvor man
kan gå ned og handle
lidt lækkert.
(Borger)

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Flere delikatesse og specialforretninger
Delikatesseforretninger bliver
i høj grad efterspurgt blandt
Hørsholms købestærke
segment Generation X.

75%

63%
68%

71%

55%

27%

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baseret på 312 interviews

Boomers Senior

ønsker flere delikatesse
og specialforretninger i
bymidten

Hvilke ønsker har borgerne til bymidten?

Flere modetøjs butikker
Det er i sær modetøjsbutikker,
der bliver efterspurgt flere af
blandt borgerne.
41% af de adspurgte svarer, at
de ønsker flere
modetøjsbutikker i Hørsholm
Bymidte.

Modetøjs butikker

41%

Sko og sneakers butikker

31%

Børnetøj og sko butikker

30%

Bolig butikker

23%

Legetøjs butikker

22%

Sports butikker
Elektronik butikker

Baseret på 312 interviews

21%
15%

Spg. Til de følgende spørgsmål skal du svare på, hvilke butikker du synes mangler i Hørsholm bymidte, hvor 1
er "Mangler i høj grad” og 5 er ”mangler ikke”

Butiksønsker fordelt på generationer
Efterspørgslen på modebutikker er i sær høj
blandt de unge (gen Z), mens børnefamilierne
(gen Y) ønsker flere børnetøj og sko butikker.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Modetøjs butikker

Sko og sneakers
butikker
GENERATION Z

Bolig butikker
GENERATION Y

Sports butikker

Elektronik butikker

GENERATION X

Børnetøj og sko
butikker

BABY BOOMERS

Spg. Til de følgende spørgsmål skal du svare på, hvilke butikker du synes mangler i Hørsholm bymidte, hvor 1 er "Mangler i høj grad og 5 er mangler ikke”

Legetøjs butikker

Ønsker til Butiksudvalg
Generation Z (15-21 år)

68%

Modetøjs butikker

41%

Sko og sneakers butikker

16%

Børnetøj og sko butikker

23%

Bolig butikker
Legetøjs butikker
Sports butikker
Elektronik butikker

7%
21%
Generation Z (15-21 år)

18%

Spg. Til de følgende spørgsmål skal du svare på, hvilke butikker du synes mangler i Hørsholm bymidte, hvor 1 er "Mangler

Total

Ønsker til Butiksudvalg
Generation Y (børnefamilier)
47%

Børnetøj og sko butikker

38%

Modetøjs butikker

32%

Sko og sneakers butikker

26%

Bolig butikker

24%

Legetøjs butikker
Elektronik butikker
Sports butikker

18%
Generation Y (22-39 år)

17%

Spg. Til de følgende spørgsmål skal du svare på, hvilke butikker du synes mangler i Hørsholm bymidte, hvor 1 er "Mangler

Total

Ønsker til Butiksudvalg
Generation X (40-60 år)

44%

Modetøjs butikker

32%

Sko og sneakers butikker

30%

Børnetøj og sko butikker

24%

Sports butikker

23%

Legetøjs butikker

22%

Bolig butikker
Elektronik butikker

12%

Spg. Til de følgende spørgsmål skal du svare på, hvilke butikker du synes mangler i Hørsholm bymidte, hvor 1 er "Mangler

Generation X (40-60 år)
Total

Butiksønsker
Modetøj

Mos Copenhagen
Zara

Arket

&Other Stories
Malene by Birger
Roccamore sko

Gina Tricot

Max Mara Weekday
H&M HOME

COS

Stilleben

Bolig
Hay

Bolia

Hunkemoller Magasin

Ønske Børn

Babysam
BR

Name it

Børn

Bahne

Småfolk

LEGO

Spg. Er der nogle specifikke butik(ker) du særlig godt kunne tænke dig kom til Hørsholm bymidte? (åbent)

Intersport
Footlocker

Ketcherbutik

Sport

Borgeranalyse

Konklusion
Selvom de lokale rigtig gerne vil deres bymidte, så er det de
færreste, som omtaler bymidten med kærlighed og stolthed.
De oplever den som kedelig, og har nemt ved at pege på alt
det, som de godt kunne tænke sig at bymidten var.
De fleste lokale har en relation til bymidten, og mange bruger
den også til at få opfyldt deres shopping behov, men det er
ikke et sted de tager hen for at hygge sig, blive inspireret eller
underholdt.
Formålet er funktionelt frem for drevet af impuls.

Borgeranalyse

Konklusion
Hørsholm Bysamarbejdes videre arbejde skal håndtere
dette dilemma.

Mål:
Hørsholm bymidte skal være en bymidte, som de lokale
er stolte af, og hvor det lokale fælleskab kan blomstre.

IDENTITET
FOR HØRSHOLM BYMIDTE

HVORFOR?

VED AT DEFINERE EN KLAR IDENTITET, SIKRER VI EN
FÆLLES FORSTÅELSE FOR, HVAD HØRSHOLM BYMIDTE
SKAL STÅ FOR. DERMED BLIVER DET NEMMERE AT
ARBEJDE MOD ET FÆLLES MÅL.

6 koncepter er testet blandt borgerne…

BØRNENES BY

DEN GRØNNE BY

DET GODE LIV

DET AKTIVE
BYRUM

KUNSTENS BY

KUNSTENS BY

DET LOKALE
SAMLINGSPUNKT

Borgerne har stemt på ”DET GODE LIV”

49%
”Det gode liv” er den helt
rigtige identitet for
Hørsholm. Det er mega
relevant! (Borger)

DET GODE LIV

16%
11%

10%

11%
3%

Det gode liv

Det lokale
samlingspunkt

Børnenes by

Det aktive byrum Den grønne oase

Spg. Hvis du kun må vælge ét af de seks koncepter, hvilket et skal så have din stemme?
Baseret på 312 interviews

Kunstens by

BESKRIVELSE AF "DET GODE LIV”
Hørsholm bymidte skal være en byoase, som inviterer til at
sænke farten, kigge op og slå sig ned i hyggelige omgivelser.
Her kan du gå på opdagelse i et bredt udvalg af kvalitetsbutikker, fra de helt store
kædebutikker til de små, lokale og kreative specialbutikker.
Du kan slå dig ned på en hyggelig og stemningsfyldt cafe og nyde en god brunch, en
caffe latte eller til et glas vin med vennerne på den lokale vinbar.
Hørsholm bymidte skal være byen med et stærkt lokalt fælleskab, hvorfor der løbende
afholdes spændende events for alle byens borgere.
”Det gode liv” er for alle; unge som gamle.

"DET GODE LIV” I HØRHOLM BYMIDTE:

Nydelse
Selvforkælelse
Kvalitet
Lokalt fælleskab

6 UDVIKLINGSMÅL
De seks udviklingsmål skal hjælpe Hørsholm Bysamarbejde med at nå i
mål med ”Det gode liv” i Hørsholm bymidte. Udviklingsmålene peger på en
række initiativer, der kan udrulles i bymidten.

DE 6 UDVIKLINGSMÅL FOR HØRSHOLM BYMIDTE

1. Vi skal skabe rammerne for et hyggeligt gågademiljø
2. Vi skal skabe oplevelser
3. Vi skal skabe aktive torvepladser
4. Vi skal muliggøre et livligt cafémiljø
5. Vi skal skabe variation i butiksudvalget
6. Vi skal udvikle en attraktiv bymidte for børn og unge

IDENTITET:
”DET GODE LIV”
I HØRSHOLM BYMIDTE

UDVIKLINGSMÅL 1

Vi skal skabe
rammerne for

Et hyggelig
gågademiljø

Vi skal skabe rammerne for, at ”Det gode liv” kan udspille sig i
bymidten. Et hyggeligt og livligt handelsstrøg, hvor vi inviterer
til at sænke farten, kigge op og sætte sig ned.
Eksempler på initiativer:
-

Grøn beplantning i gågade og på torvene (for et mere stemningsfyldt og hyggeligt
gågademiljø)

-

Installering af elementer der kan bryde vindtunnellen i gågaden

-

Installationer som opfordrer til at slå sig ned (borde, bænke etc.)

-

Installationer som opfordrer til ophold, leg og bevægelse (fx trampoliner, klatrevæg,
store sten)

-

Kunst i passagerne

-

Handlen opfordres til at bruge gågaden: Udstille varer, opsætte små
siddemuligheder eller arbejde med en stemningsskabende iscenesættelse af
deres butik

-

Udsmykning af gågade/center efter tema og fælles dekorationstema i vinduerne

UDVIKLINGSMÅL 2

Vi skal skabe events, som taler til forskellige målgrupper, der
spreder sig ud over kalenderåret, og kan gentages og videreudvikles.
Eksempler på initiativer:

Vi skal skabe

Oplevelser i
bymidten
(events)

-

Halloween: Græskarskæring & Halloweenoptog

-

Fastelavn: Udklædning, fastelavnsboller, slå katten af tønden

-

Jul: Julemarked, juletræstænding, Luciaoptog

-

Festivaller: Lysfestival. kunstfestival, musikfestival

-

Movie Nights

-

Fællesspisning

-

Koncerter

-

Loppemarkeder

-

Workshops

-

Hybridoplevelser (forskellige aktører slår sig sammen og skaber hybridoplevelser)

UDVIKLINGSMÅL 3

Vi skal skabe

Aktive
torvepladser

Torvene er centrum for Hørsholm bymidte og bindeledet mellem
gågaden og centeret. Vi skal skabe torve, som indbyder til
ophold, aktiviteter og møder mellem mennesker.
Eksempler på initiativer:
-

Skøjtebane i vinterperioden (salg af varm kakao og æbleskiver)

-

Foreningslivet inviteres til at lave events (musikskolen, teaterskolen, danseskolen,
idrætsklubben)

-

Kulturhus Trommen rykker deres aktiviteter ud på torvet

-

Udlejning af stadepladser

-

Lokale markedsdage

-

Dansescene

UDVIKLINGSMÅL 4

Vi skal muligøre

Et livligt
caféliv

Food as destination er kommet for at blive. Vi skal skabe
rammerne for, at et livligt cafémiljø kan udvikle sig i bymidten.

Eksempler på initiativer:
-

Et livligt cafémiljø/restauranter ud mod torvene med udeservering

-

En god lokal vinbar

-

Lokal moderne bager med plads til at sidde

-

Brunch-/frokostcafé i stil med Wulf & Konstali

-

Social Grill

-

Street food marked (pop up)

-

Madmarked

UDVIKLINGSMÅL 5

Vi skal skabe

Variation i
butiksudvalget

Hørholm bymidte er præget af mange kædebutikker. Vi skal arbejde
på at få flere specialkoncepter ind. Små, lokale iværksættere, som
kan tilføre kant til byen, og være et modspil til de større
kommercielle kædebutikker.
Eksempler på initiativer:
-

Lokale, kreative iværksættere (keramiker, guldsmed etc.)

-

Delikatesseforretninger

-

Butikskoncepter, hvor man kan udfolde sig selv kreativt i fælleskab med andre, mens man
fx nyder en kaffe (Creative Space, Smykbar etc.)

-

Modetøjsbutikker

-

Børnetøj/sko butikker

-

Workshops og netværks-arrangementer for handlen og ejendomsejere

-

Fælles service træning / e-handels træning

UDVIKLINGSMÅL 6

Vi skal udvikle

En attraktiv
bymidte for
børn og unge

Hørsholm er en by med mange børnefamilier, på trods af det, er
der begrænsede steder for de unge. Vi skal skabe et uformelt
ungdomsmiljø, som kan bidrage til et nyt billede af Hørsholm by,
som en bymidte, der også omfavner de unge.
Eksempler på initiativer:
-

De unges sted: Et værested i form af en moderne café, hvor de unge kan købe billig caffe
latte og sodavand, høre god musik, spille brætspil samt bordfodbold og ikke mindst være
sammen med andre unge.

-

De unges sted: En kold hal, der indrettes med lette hal-elementer til skate, BMX, løbehjul,
bold, klatring, åbne værksteder til at reparere cykler og boards, samt en café med lave
priser. (inspiration: GAME street Mekka)

DE 6 UDVIKLINGSMÅL FOR HØRSHOLM BYMIDTE

1. Vi skal skabe rammerne for et hyggeligt gågademiljø
2. Vi skal skabe oplevelser
3. Vi skal skabe aktive torvepladser
4. Vi skal muliggøre et livligt cafémiljø
5. Vi skal skabe variation i butiksudvalget
6. Vi skal udvikle en attraktiv bymidte for børn og unge

IDENTITET:
”DET GODE LIV”
I HØRSHOLM BYMIDTE

Vi kan kun lykkes,
hvis vi står
sammen!
I arbejdet med de 6 udviklingsmål er
det vigtigt, at kommune, private
aktører, foreninger ser hinanden som
samarbejdspartnere.

Vil
du
vide
mere
Kontakt
Sidsel Tarding
st@retailinstitute.dk
tlf. 93901383

