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Forord 
 
Flere af interessenterne bag denne forretningsplan gik hver især og gjorde sig overvejelser om 
Hillerød bykernes fremtid og geografiske betydning som handelsby og mødestad. Ville Hillerød 
bykerne kunne klare sig i konkurrencen med andre byer og udvikle sig til en handelsmæssig vinderby 
uden andet afsæt end en netop udviklet vision for byen? Den tvivl var næring til holdningen om, at 
der burde gøres noget proaktivt for, at bykernen ikke blev hægtet af udviklingen. Der var dog ikke en 
entydig forståelse af, hvem det var, der burde gøre noget, eller hvem det var, der kunne gøre noget. 
Det førte til en række bilaterale møder og senere til dannelse af ”Implementeringsgruppen” med 
repræsentanter fra kommune, frivillige, kultur, ejendomsejere og handlen, der havde til formål at 
udvikle og konkretisere ideer og planer for Hillerød bykernes fremtid.  
 
Implementeringsgruppens arbejde er forløbet over første halvår 2016, og resultatet af arbejdet er 
sammenfattet i denne forretningsplan. Forretningsplanen har sit fokus på den overordnede strategi 
og organiseringen af arbejdet for at gøre Hillerød bykerne til en levende, attraktiv, fleksibel og 
tilgængelig bykerne. Gruppens konkrete ideer og forslag fremkommet på møderne er ikke inkluderet 
i beskrivelsen, men findes som underliggende arbejdsdokumenter fra møderne. 
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Forretningsplan, TCM Hillerød 

 
 

Baggrund for projektet 
Det er Hillerød Byråds mål, at Hillerød er Nordsjællands førende handelscentrum. Bykernens 
interessenter spiller en særlig rolle for at realisere denne målsætning, og der blev igangsat en åben 
samskabelsesproces for at udvikle fælles forståelse, visioner og ideer for Hillerød bykernes fremtid. 
En række arbejdsgrupper bestående af borgere, politikere og repræsentanter for handelslivet, 
foreninger, lokalråd, kulturen og turismen beskrev ideer, udviklede projektforslag, testede og 
prøvede samt udviklede og formulerede følgende vision: 
 

Vision 

Hillerød bykerne - fra Købstad til Mødestad  

 
”Hillerød er Nordsjællands handelscentrum – og bykernen spiller en helt særlig rolle. Bykernen med 
gågaderne og Torvet summer af liv. Byens eventyrlige historie som slotsby og købstad afspejles og 
opleves i byens rum og kvalitet. Vores mødestad i hjertet af Nordsjælland søges af borgere og gæster. 
Her er rent og velholdt og indbydende. Torvet tiltrækker voksne og børn; vi handler, vi taler sammen, 
vi leger, og børnene leger – sommer og vinter. Hillerød bykerne giver plads til og muligheder for alle 
mennesker. Alle bliver taget godt imod, og her er let at finde rundt og let at komme til. Her bydes nye 
aktiviteter velkommen, og det er let at få støtte til nye ideer. Bykernen er noget ud over det 
sædvanlige - bykernen er skabt af og for mennesker. Det er attraktivt at bo i bykernen. Det er dejligt 
at komme her, at være her, at mødes – at opleve, handle og bruge bykernens mange rum”. 
 
Ved spørgsmålet, om hvordan visionen kunne udmøntes i praksis, opstod ideen om at etablere en 
fælles implementeringsgruppe med repræsentanter fra bykernens forskellige interessegrupper med 
følgende formål for deres arbejde:  

Formål 

At skabe fornyelse og vækst i Hillerød bykerne via etableringen af en offentlig-privat 
samarbejdsplatform, der kan være katalysator og koordinator for at udvikle Hillerød bykerne til 
Nordsjællands handels- og kulturcentrum.  

Metode 

Implementeringsgruppens medlemmer har taget afsæt i deres praktiske viden og erfaringer fra 
arbejdet i Hillerød bykerne, søgt faktuel viden og inspiration fra inden– og udenlandske analyser og 
rapporter om bykerneudviklingstendenser og -initiativer. Gruppen har afholdt møder med udvalgte 
eksperter og gennemført en række ideudviklingsworkshops, hvor det foreløbige resultat af arbejdet 
er udmøntet i denne forretningsplan.  
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Resumé 
Implementeringsgruppen ønsker, at Hillerød skal være Nordsjællands handels- og kulturcentrum og 
være én af de 30 byer ud af de nuværende ca. 200 handelsbyer i Danmark, der over de næste ca. 15 
år er spået at ville udskille sig som ekstraordinært attraktive vinderbyer. 
 
Gruppens indledende analyse har vist, at Hillerød bykerne har mange styrker og gode muligheder for 
at stå sig i konkurrencen med andre handelsbyer og indkøbscentre. Analysen viser dog også, at byen 
har en række svagheder og eksterne trusler, som kræver, at der gennemføres en række innovative 
tiltag på både individuelt butiksniveau og på kollektivt bykerneniveau, hvis byen skal kunne klare sig i 
konkurrencen om borgeres og forbrugeres gunst.  
 
Det er implementeringsgruppens opfattelse, at realiseringen af Hillerød bykernes vision om at være 
levende, attraktiv, fleksibel og tilgængelig vil kræve ambitiøse målsætninger og en række proaktive 
tiltag: 
 

 Mobilisere frivillige kræfter og øge det innovative samarbejde på tværs af 
interesseorganisationer 

 Øge udbud af arrangementer og oplevelser med kant og sjæl hen over døgnet/ugen/året 

 Øge tilgængelighed og oplevelse ved at tilgå og færdes i bykernen; byrum, adgangsveje, 
belysning, udsmykning, parkeringsmuligheder   

 Udvikle butikkers og serveringssteders attraktionsværdi og serviceniveau fra at være god til 
ekstraordinært god service 

 Opnå stordriftsfordele til bygnings- og butiksdrift, fx forsikringer, indkøb, IT-investeringer, 
markedsføring, vedligeholdelse og renholdelse af facader og bykernens arealer 

 Tegne en tydeligere profil af bykernen og dens identitet gennem historiefortælling, skiltning, 

information i gadebilledet om alt det, der sker, indlæg i den landsdækkende debat og 

aktiviteter med kant 

 Udnytte digitale teknologier og store datamængder til at optimere aktiviteter og tilbud til 

kunderne, så de får en bedre oplevelse ved at være i bykernen  

 Gøre bykernen mere sikker og tryg for alle at færdes i på alle tidspunkter.  

For at løse disse individuelle og kollektive opgaver effektivt foreslår implementeringsgruppen, at der 
etableres en non profit offentlig/privat samarbejdsorganisation for alle bykernens interessenter 
byggende på frivillighedsprincippet. Interessenterne etablerer og finansierer i fællesskab en Town 
Center Management (TCM)-organisation med lønnet team/driftsenhed efter internationalt 
forbillede. TCM Hillerød organiseres i foreningsregi med vedtægter, forretningsorden, bestyrelse og 
offentlig revisionskontrol.  
 
Internationale erfaringer med TCM-organisationer har vist, at en fokuseret udviklingsindsats på et 
afgrænset byområde kan føre til fornyelse af området, større borgertilfredshed, mindre kriminalitet 
og ny økonomisk vækst. Erfaringerne viser også, at TCM-organisationer generelt er levedygtige ud 
over deres første budgetperiode på typisk 5 år, og at de opnår stigende tilslutning fra områdets 
interessenter i takt med, at resultaterne fra TCM-indsatsen viser sig. 
 
Fordelene for de enkelte interessenter er bl.a.: 

 Øget kundestrøm og øget omsætning som følge af flere aktiviteter og fælles markedsføring 

Der skal være ét sted, hvorfra beslutnings- og handlekraften 
udspringer, når vi skal udvikle vores bykerne. 

  Erik Helmer Pedersen 
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 Reducerede driftsomkostninger som følge af stordriftsfordele, videndeling og udbygget 
samarbejde 

 Øget ejendomsværdi/lejeværdi som følge af øget efterspørgsel efter lejemål 

• Øget markedsføringsværdi som følge af fælles datahøst, intern koordinering og videndeling  

• Faldende tomgangstid i udleje som følge af adgang til nyt netværk og alternativ brug af 
lokaler 

• Øget sikkerhed og mindre hærværk som følge af forebyggende foranstaltninger, hurtigere 
opfølgning og samarbejde mellem myndigheder 

• Øget tilflytning til bykernen - skattegrundlag og ejendomsværdistigning som følge af en 
attraktiv, fleksibel og levende bykerne 

• Fornyelse, synergieffekter og reducerede omkostninger som følge af en effektiv 

samarbejdsplatform mellem erhvervsliv, kommune, uddannelser og kultur.  

 
TCM Hillerød er ikke en omkostningsfri løsning eller en magisk formular. Interessenterne skal se 
organisationen som en investering i egen forretning ved at investere i helheden. Det indebærer, at 
man engagerer sig i større eller mindre grad og bliver betalende medlem af TCM Hillerød. 
 
TCM Hillerød foreslås igangsat for en fireårig budgetperiode med start januar 2017 og et førsteårs 
budget på ca. 3,7 mio. kr. stigende til 6,7 mio. kr. i 2020.  
 
Finansieringen til etableringen og driften af TCM Hillerød kommer fra indgåelse af kollektive og 
individuelle medlemsaftaler med interessenterne og bygger grundlæggende på et finansielt samspil 
mellem Hillerød Shopping, Hillerød Kommune, Ejendomsejere, Liberale erhverv samt sponsorater og 
indtægter fra arrangementer.  
 
TCM Hillerød er kendetegnet ved initiativ, koordinering, beslutningskraft og handling og fører til en 
bedre by at leve og drive virksomhed i. 
 

 

Der er slet ingen hygge i Hillerød. 

Byen må prise sig lykkelig for de 

omkringliggende skove, slottet og 

slotsparken, men forbindelsen til 

Slotssøen bliver ikke udnyttet. 

En borger 
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Byen skal være scene for det sociale og kulturelle møde – for udvikling af perspektiver. 

Ragnhild Nielsen 

Hillerød bykerne – en vinderby? 
Der har altid hersket dynamisk konkurrence mellem byer omkring deres politiske og handelsmæssige 
betydning, og Institut for Centerplanlægning (ICP) spår, at der over de næste 15 år vil ske et markant 
udskilningsløb mellem danske handelsbyer. De spår, at ca. 30 ud af de nuværende ca. 200 
handelsbyer vil skille sig ud som ekstraordinært attraktive vinderbyer. Vinderbyer vil være 
karakteriseret ved et stort vareudbud, en virkelig god atmosfære i kraft af unikke oplevelser, 
spændende byrum, høj komfort, god tilgængelighed, gode mødesteder og spændende og 
involverende aktiviteter. Vinderbyer med sjæl og identitet, som dens borgere og besøgende kan 
identificere sig med, hvad enten det gælder en grøn profil, tryg opvækst, et hipt sted eller …. En by, 
hvor niveauet er løftet fra ’godt’ til ’ekstraordinært godt’.  
 
Hvor godt, det går i Hillerød bykerne, og om byen kan udvikle sig til at blive en af Danmarks 
vinderbyer, afhænger af ens temperament og målestok. I COWI´s analyse af Udvikling af 
detailhandlen, Hillerød Bymidte, Notat maj 2015 kan fås et billede af en velbjerget by, der har 
undgået finanskrisens værste følgevirkninger. Handlen er ikke gået lige så meget tilbage her som 
flere andre steder i landet, bl.a. som følge af et stærkt handelsliv og Bilkas indtog i bykernen. Hillerød 
har overskud på byens handelsbalance, og flere flytter til området for at arbejde og bo. Alt ånder 
tilsyneladende fred og idyl.  
 
Modsat tegner rapporten også et billede af en truende konkurrence fra nærliggende handelsbyer og 
butikscentre i et generelt vigende detailhandelsmarked med stigende internethandel, og der 
forekommer mange tomme butikslokaler i bykernen. Fra ”Bykerne-undersøgelsen” om brugernes syn 
på bykernen dokumenteres det, at cirka en fjerdedel af alle de, der færdes i bykernen, hverken finder 
den attraktiv, tilgængelig eller levende.  
 
Der er med andre ord rum for forbedringer, hvis Hillerød bykerne skal leve op til og opfattes som en 
af de kommende vinderbyer. Givet er det, at det ikke sker af sig selv, og at konkurrencen udefra vil 
kræve en ekstraordinær indsats for, at Hillerød kan oppebære en position som Nordsjællands 
handels- og kulturcentrum. 
 
 

 

 

Mission 

Innovation på bykerneniveau kræver en dedikeret og fokuseret indsats, udnyttelse af mangfoldighed 
og forskellighed i viden og erfaringer på tværs af organisationer og at flere løfter i flok. Det er 
gruppens mission at etablere en offentlig-privat samarbejdsplatform, der kan være katalysator og 
koordinator for at udvikle Hillerød bykerne til Nordsjællands mest levende, attraktive, fleksible og 
tilgængelige sted at mødes, handle og opholde sig i.  
 
En samarbejdsplatform: 

 Med vision og ambitioner for bykernens udvikling  

 Med beslutningskompetence og handlekraft til at føre ideer ud i livet 

 Med evne til at mobilisere og koordinere professionelle virksomheder, forvaltninger, 

organisationer, foreninger, lokalråd og frivillige borgergrupper i fælles innovationsprocesser 
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 Med drive og mod til at udvikle en entreprenant innovativ ånd på tværs af og mellem 

organisationer  

En platform, der kan give bykernen øget konkurrenceevne!  

Målsætning 

Implementeringsgruppens mål i 2016 er: 
 

 Opbakning til ideen om at etablere en fælles samarbejdsplatform, der kan sikre udvikling af 
bykernen  

 Finansiel opbakning til ideen fra bykernens ejendomsejere, handel, liberale erhverv, C4 og 
Hillerød Kommune 

 Udarbejdelse af en strategisk og organisatorisk ramme for samarbejdsplatformen med 
fireårigt sigte. 

 
 
Målsætningen i perioden i forhold til 2016 er: 

 Hillerød er blandt de 30 vinder-handelsbyer, der er tilbage om 15 år 

 Kundestrøm/opholdstid i bykernen er øget med 20% i 2020 

 Omsætningen er øget med 15% i 2020 

 Ejendoms- og lejeværdien er øget med 10% i forhold til det øvrige Nordsjælland (tidl. 
Frederiksborg Amt) 

 Tomgangstid for erhvervs- og boliglejemål er halveret 

 Kriminalitet og hærværk er halveret 

 Brandingen af Hillerød har befæstet oplandets billede af Hillerød som levende, attraktiv, 
fleksibel, tilgængelig - Nordsjællands handels- og kulturcentrum 

 Bykerneanalysen viser, at de besøgendes tilfredshedsgrad med bykernen er øget med 30% 

 En innovativ og entreprenant bykernekultur blandt interessenterne  

 
Hvis Hillerød skal være en vinderby præget af entreprenørskab og korpsånd, kræver det en fælles 
forståelig og ambitiøs målsætning at stræbe hen imod. Hillerød bykerne skal derfor seneste i år 2020 
kunne smykke sig med titlen:  
 

Hillerød, Årets handelsby 
 
 
At vinde prisen vil have stor PR-værdi for Hillerød og styrke udvikling og sammenholdet blandt 
interessenterne. Konkurrencens evalueringskriterier vil blive benyttet til at sammenligne Hillerød 
bykernes udvikling med fx Helsingør og andre relevante byer. I England forskes der i bykerne- og 
strøggaders attraktionsværdi, og her findes inspiration til et trecifret antal måleparametre, der kan 
bruges til at måle og sammenligne bykernens udvikling med relevante konkurrerende byer.  
 

Strategi 

For at få en grundlæggende forståelse af Hillerød bykernes styrkepositioner og mangler har 
implementeringsgruppen udarbejdet en situationsanalyse ud fra hvert deres syn på bykernens 
styrker og svagheder, muligheder og trusler, og på den baggrund fremlægges en række strategier for 
samarbejdsplatformens kommende indsats.  
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Situationsanalyse, Hillerød bykerne 

 
 
Fra gruppens situationsanalyse fremhæves følgende: 
 

 

Styrker 

Hillerød bykerne har mange styrker at byde ind med i konkurrencen om at blive en vinderby. 
 

 Hillerød har en topattraktion i slottet, søen, barokhaven og Parforcejagtlandskabets 
optagelse på UNESCOS verdensarvsliste. Byen er nutidig og moderne med mange aktiviteter 
såsom: New Note Festival, Jazz i Rosenhaven, koncerter og teater i Klaverfabrikken, 
Frederiksborg Centret m.m. 
 

 Hillerød bykerne har en god beliggenhed tæt op ad søen og slottet, med flere store flotte kig 

og uudnyttede herlighedsværdier i nærheden af handelsgaderne. Borgere og besøgende har 

mulighed for at handle og opleve bylivet og kombinere deres besøg med kulturelle og grønne 

oplevelser. En kombination, der øger bykernens attraktionsværdi. 

 Kombinationen af Slotsarkaderne og gågaderne med et stort udvalg af dagligvarebutikker, 
specialbutikker og serveringssteder centralt i bykernen er unikt. Der er aktivitets- og 
handlemuligheder ude som inde hele året, og det gør bykernen tiltrækkende og attraktiv. 
  

 Gågadens krumme forløb med mange specialbutikker skaber en atmosfærefyldt bykerne. 
Bygningernes størrelser er ideel for mange små specialbutikker og serveringssteder. Der er 
bygningsmæssigt potentiale og byrum til stede i bykernen, der kan udnyttes til at gøre den 
endnu mere attraktiv.  
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 Hillerød har mange frivillige kræfter, der gerne vil skabe nye aktiviteter. Prominente 
erhvervsvirksomheder og offentlige uddannelser er potentiel ressource for nytænkning og 
engagement. Bykernens interessenter har udbredt samarbejdsvilje.    

 
Konklusionen er, at bykernen rummer mange af de kvaliteter og styrker, der skal til i konkurrencen 
for at blive en vinderby, hvis muligheder og styrker udnyttes rigtigt.   
 

Svagheder 

En styrke kan på en og samme tid opleves som en svaghed og være et udtryk for en potentiel 

forbedringsmulighed. Gruppens analyse af svagheder fremkom inden for en bred gruppe parametre: 

 Byrumskvalitet. Lang bykerne uden ansporing til spændende afstikkere. Tomme lokaler, lavt 

vedlige- og renholdelsesniveau. Mangel på hyggelige opholdsrum, gratis ”være-rum” og 

dårlig udnyttelse af bykernens pladser, søbred m.m.  

 

 Uklar bystruktur og dårlig infrastruktur. Der er ikke et naturligt trafikflow fra station og 

indfaldsveje mod bykernen. Trafikken propper ofte ved Nordstensvej/Hostrupvej, 

Frejasvej/”McDonalds-rundkørslen”. Uengageret skiltning uden kvalitet eller spræl. Usmart 

P-politik, der mangler nytænkning. 

 Attraktionsværdi. Hillerød kan ikke i dag tiltrække flere ’helt rigtige butikker’ til bykernen for 
at øge udbuddet.  For få permanente gågadeforretninger, kedelig sortimentssammensætning 
med for meget mainstream, for meget kernefamilie, for lidt nørd, mod, kant, sjæl og 
aktiviteter i gadebilledet, minus voksenaftenliv, tynde søndage.  
 

 Serviceudbud. Fravær af ”det gode værtskab”, mangler professionel, ekstraordinær god 

service. Mangler Wifi opkoblingsmuligheder. Butikker udnytter ikke digitaliseringens 

muligheder til øget indsigt i kundernes adfærd og færden, som kan føre til øget 

kundeoplevelse, salg og indtjening.  

 Identitet og kommunikation. Byen har svag identitet overfor potentielle besøgende. Er ikke 
god til at fortælle om alt det, der faktisk sker, og mange frivillige tilbud er ikke synlige for 
borgere og besøgende. Fravær af kommunikation eller uklare kommunikationsveje mellem 
interessenterne ved afholdelse af aktiviteter. Tunge kommunikative arbejdsgange mellem 
initiativtagere og myndigheder. 

 

 Innovativ adfærd. Mangel på innovativ entreprenørånd, engagement, vildskab og byens 
accept af at prøve nye ting af. Mangel på vi-følelse/sammen er vi stærke (der er gratister). 
Manglende anerkendelse af og opbakning omkring de frivillige, og deres potentiale udnyttes 
ikke godt nok. 

 

 Koordinering, samarbejde. Ikke lokal kritisk masse, som kan udløse handlekraft til at løse 
større opgaver. Interessenter tænker ikke holistisk og udnytter ikke synergieffekten ved at 
pulje/koordinere indsatser fx mellem gågaderne, Klaverfabrik, Frederiksborg Centret, 
bibliotek, slot. Der mangler et forum for udvikling af nye aktiviteter og overskud til nødvendig 
nytænkning.  
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Summen af svagheder synes overvældende, men kan elimineres og/eller vendes til styrker på kort og 
længere sigt, hvis flere løfter i flok, har fælles retning og ikke modarbejder hinanden grundet mangel 
på fælles visioner, kommunikation og viden.  

 

 

 

 

 

Muligheder 

 

 Hillerød ligger attraktivt placeret naturmæssigt, trafikalt og afstandsmæssigt til både 

kystområder, hovedstaden og de mange arbejdspladser i Storkøbenhavn. Ved at udnytte sin 
geografiske placering og tiltrække flere nye ressourcestærke beboere til området kan det 
føre til øget handel og aktivitet i bykernen. 
 

 Turismen er i global vækst. Hillerød med sin beliggenhed, historie og slot har muligheder for 

at være magnet for endnu flere turister. I dag kommer mange turister kun på slottet og ikke 

ind i handelsgademiljøet. Flere turister i længere tid vil kunne skabe mere liv i gader, butikker 

og restauranter.  

 Hillerød er en indpendler-by. Har ry for sine gode uddannelsestilbud for sine ca. 10.000 
studerende. Sammen med de mange spændende og alsidige arbejdspladser i byen trækker 
det folk til Hillerød i hverdagene, men ikke nødvendigvis ind til bykernen. Et uudnyttet 
potentiale, der kan øge tilstrømningen til bykernen i både hverdage og weekender og være 
ambassadører for byen. 

 

 Langs kysterne i Nordsjælland findes mange ressourcestærke landliggere, og syd og sydøst 

for Hillerød, ind mod København, med sin tætte koncentration af borgere, er der mange, der 

ikke ser Hillerød som deres foretrukne handelssted. Kan bykernen gøres mere attraktiv, er 

der et uudnyttet potentiale af besøgende og kunder inden for kort geografisk afstand. 

 Hillerød kommune har været dygtig til at få internationale virksomheder, der vil etablere sig i 
Lifescienceområdet, til Hillerød. De repræsenterer mange arbejdspladser, der kan aktiveres 
og føre til øget dynamik i bykernen som dagligt handelssted, i forbrug af oplevelser, som 
ramme for formelle og uformelle erhvervsmøder (fyraftensby, frokoster) mellem 
virksomheder og som sponsorer for kultur- og udviklingsaktiviteter.  

 
 
Samlet vurderes Hillerød bykerne at have mange muligheder for at øge sin betydning og 
attraktionsværdi som handelsby og besøgsmål. Det synes kun at være egne ambitioner og evner, der 
sætter grænserne.  
 

Trusler 

 Passivitet og manglende dynamik fører automatisk til afvikling af Hillerød bykerne. 
 

 Helsingør har igangsat mange initiativer, der kan true Hillerøds position. Handlen i Lyngby, 
Herlev og Frederikssund udvikles for at erobre kunder fra Hillerøds opland. Byer ved 

Det er ærgerligt, at mange turister kun ser slottet og 

ikke oplever Hillerød som by.  

En borger 
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nordkysten har fået nye specialbutikker med attraktive tilbud til fastboende og landliggere, 
der naturligt burde søge mod Hillerød bykerne for at handle. 
  

 Digitale teknologier ændrer kunders og besøgendes serviceopfattelser og indkøbsvaner. Kan 
bykernens interessenter ikke følge med i den digitale udvikling, vil den gradvist blive opfattet 
som mindre attraktiv at handle i. 

 

 Hillerød er kendt for sit slot, og byens identitet kan let forbindes med et sovende 
Torneroseslot. Der findes ikke rigtig nogen kant, sjæl og moderne profil af byen i omverden. 
Det gør, at besøgende eller bosættere ikke ser Hillerød som et naturligt førstevalg for deres 
handel og bosætning, og bykernen går glip af handlen og vækstmuligheder. 

  

 Hvis der i byudviklingspolitikken mangler opmærksomhed på initiativernes konsekvenser for 
bykernen, fx ved, at der etableres mindre bycentre rundt om i området eller laves trafikale 
ændringer og parkeringsrestriktioner, der gør besøg i bykernen mere besværlig, vil det kunne 
true handlen i bykernen. 

  

 Formår Hillerød ikke at dæmme op for hærværk, alvorlig kriminalitet og utilpassede unge i 
bandemiljøer, med usikkerhed i byen til følge, vil det kunne få flere til at afholde sig fra at 
komme i bykernen. 

 
Samlet set er truslerne for bykernen af en størrelse, som kræver modspil, men de er ikke 
uoverstigelige, hvis der tages hånd om dem med rettidig omhu. 
 

 

Strategiske prioriteringer for TCM Hillerød 

Med udgangspunkt i situations-analysen er det implementeringsgruppens opfattelse, at realiseringen 

af Hillerød bykernes vision vil kræve en række proaktive tiltag, der bør iværksættes i parallelle forløb: 

 Mobilisering. Mobilisere endnu flere frivillige kræfter, der kan være med til at gøre byen 

levende, fx byens mange studerende, foreninger, virksomheder og borgergrupper, der alle 

rummer store udviklingsressourcer, som kan aktiveres i forhold til bykernen. Opbygge 

tillidsfulde netværkssamarbejder, udvikle og koordinere interessenternes mange aktiviteter. 

Tiltrække eksterne videnressourcer med fremsynede projektideer, der kan understøtte 

bykernens udvikling og identitet.  

 

 Arrangementer og oplevelser.  Øge udbuddet af arrangementer og aktiviteter hen over alle 

ugens dage/året, så der også findes en levende bykerne i weekenden og om aftenen. Bidrage 

med ideer, der kan føre til udviklingen af nye attraktioner i bykernen og optimere de 

besøgendes oplevelse ved at tilgå og færdes i bykernen; byrum, adgangsveje, belysning, 

udsmykning, renholdelse, parkeringsmuligheder etc.  

 Serviceudvikling, synergieffekter. Udvikle butikkers og serveringssteders attraktion og 
serviceniveau fra at være god til ekstraordinært god service gennem videndeling, uddannelse 
og fælles aktiviteter. Udnytte samarbejdsforummets mulighed for at opnå en hel bydels 
stordriftsfordele til effektiviseringer af bygnings- og butiksdrift og vedligeholdelse (fx 
forsikringer, indkøb, IT etc.) og fælles renholdelse af bykernens arealer og facader. 
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 Branding. Sikre, at bykernen får en tydeligere identitet gennem historiefortælling, grafisk 
identitet, skiltning, byrumsudformning, vartegn og indlæg i den landsdækkende offentlige 
debat, som afspejler byens mod, kant og sjæl. Underbygge visionsarbejdets slogan om 
’Hillerød bykerne – fra købstad til mødestad’ og budskabet om, at Hillerød er en levende, 
attraktiv, fleksibel og tilgængelig by. Markedsføre bykernen som en helhed der udfylder de 
fleste kunders behov for handel, oplevelser, hyggelige omgivelser, gode toiletter etc. 
 

 Byrum og infrastruktur. Skabe fysiske mødesteder og ’værerum’ uden købetvang, fleksibel 
indretning af torvet, gøre det let at afvikle arrangementer, mere kvalitet i byrummet, bedre 
integration med sø og slot, smartere skiltning, trafikafvikling og parkeringspolitik. 
 

 Kommunikation. Sikre intern videndeling mellem interessenterne om kommende 
arrangementer, aktiviteter og anlægsarbejder i bykernen, og animere til fælles koordineret 
markedsføring af de mange tilbud, oplevelser og aktiviteter, der allerede findes i bykernen, 
og profilere dem i gadebilledet. 
  

 Digitalisering. Udnytte de digitale teknologier, som passer til de besøgendes forventninger af 

en vinderbys bykerne, og som handlen og attraktioner kan profitere af. Gøre det digitalt let 

for brugerne at færdes, finde rundt og tilegne sig individuelle informationer om byens tilbud 

– før, under og efter besøget. Udnytte digitale data (Big data) til at få større indsigt i de 

besøgendes interesser og færden i byen, for at optimere aktiviteter, trafikmønstre og tilbud 

til dem. Løbende evaluering af de besøgendes oplevelse af og holdning til Hillerød som 

Nordsjællands handels- og kulturby.  

 

 Sikkerhed og tryghed. Afdække omfanget af de besøgendes manglende sikkerheds- og 

tryghedsfornemmelse og inddrage relevante parter i at udvikle ideer til at gøre byen mere 

tryg for alle at færdes i på alle tidspunkter.  

Effekt 

Det er implementeringsgruppens vurdering, at realiseringen af disse strategier vil føre til: 
 

 De besøgende oplever byen som levende, attraktiv, fleksibel og tilgængelig 

 En by, flere gerne vil bosætte sig i  

 Øget handelsaktivitet, der fører til øget omsætning og skattegrundlag 

 Synergi ved en offentlig/privat indsats -  mere for pengene 

 Flere hænder skaber hurtigere forandringer - der genererer ny energi, nye ideer 

 Et frugtbart samarbejde mellem byens interessenter sikrer effektive beslutninger 

 Færre konflikter, større indsigt og forståelse, en bedre by at opholde sig i 

Fra implementeringsgruppens idéudviklingsproces: 

 Søen fuldt integreret oplevelsesmæssigt året rundt 

 Søbredden er alles rekreative værested 

 Posen er de unge og familiens yndede/foretrukne udflugtsmål 

 Tovet tilhører de unge/sandstrand med volleyball turnering 

 De mange frivillige tilbud er synliggjort på torvet  
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Ideen - TCM Hillerød 

For at løfte opgaven og realisere disse strategier, der involverer individuelle og kollektive indsatser, 
er det implementeringsgruppens forslag, at samarbejdsplatformen etableres som en fælles nonprofit 
organisation efter internationalt forbillede. Organisationsformen kaldes for Town Center 
Management (TCM) og har vundet international udbredelse over de seneste 25 år, hvor 
organisationsformen har vist sig robust og har ført til markante resultater. 
 
TCM er betegnelse for forskellige måder at styre, drifte og udvikle afgrænsede byområder, hvor 
offentlige og private aktører går sammen for at skabe en by, der øger aktiviteten og omsætningen – 
og hermed bidrager væsentligt til branding af området.  
 
Styrken i organisationen er dens evne til at samle alle de betydende interessenter til at arbejde for en 
fælles vision. Interessenterne etablerer og finansierer i fællesskab en organisation med bestyrelse og 
TCM-team/driftsenhed. Teamet arbejder fokuseret på at udvikle byområdet ved at mobilisere 
bydelens interessenter, skabe nye aktiviteter, koordinere indsatsen og udbygge den in- og eksterne 
kommunikation.  
 
Et velfungerende TCM Hillerød vil være rammen for et samarbejde, der kan: 

 Skabe en mere attraktiv by og bedre forretningsvilkår. En super attraktiv by tiltrækker flere 
mennesker og betyder derfor øget omsætning  

 Give de enkelte interessenter mere indflydelse på byens udvikling og være fundamentet for 
et handlekraftigt lokalt samarbejde 

 Samle kræfterne og udgøre den operative enhed, der kan koordinere tingene og få dem til at 
ske 

 Udfolde byens fulde potentiale og styrke dens brand og konkurrenceevne 

 Optimere vilkårene for vækst, værdistigning og livskvalitet i byen 

 Gøre det, der skal til for at skabe en virkelig attraktiv by. Det erstatter IKKE kommunens 
ydelser, men supplerer dem. 

 
 

Eksempler på TCM’s indsatsområder er: 

• Øget ren- og vedligehold 

• Øget tryghed 

• Kommunikation, koordinering og fælles markedsføring 

• Events, aktiviteter 

• Bedre tilgængelighed og skiltning 

• Fælles strategi for kommercielt mix 

• Opgradering af byrum og flere mødesteder 

• Videnudvikling og videndeling blandt deltagerne 

• Gennemførelse af effektmålinger 

• Byaftaler, stordriftsfordele for alle butikker 

• Digitalisering i forretninger og byrum 
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Geografi 

I udgangspunktet er Hillerød bykerne geografisk defineret som angivet ved grænsemarkeringen på 
nedenstående bykort. Erfaringerne fra udlandet har dokumenteret vigtigheden af, at interessenterne 
får ejerskab og følelse af, at det netop er deres område, der får et innovativt løft, selvom det er i alles 
interesse, at området udvikles.  
 
Hillerød bykerne 
 

 
 
Området dækker ejendomme, der ligger op til gågaderne og de mest centrale handelsgader, samt 
indkøbscentret Slotsarkaderne. Grænsedragningen er tænkt fleksibel og kan reguleres over tid og fx 
også omfatte Slangerupgade.   
 

Interessenter 

Bykernens interessenter er indledningsvis tænkt som: Ejendomsejerne, Hillerød Shopping (Hillerød 
Cityforening og Slotsarkaderne), liberale erhverv, Hillerød Kommune og C4 Videncenter, kultur- og 
uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokalråd, frivillige borgere og foreninger. Interessentkredsen 
skal løbende redefineres i takt med, at TCM-organisationen udfolder sine aktiviteter således, at så 
mange som muligt indgår i arbejdet for at realisere den fælles bykernevision.  
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Organisationsform 

TCM Hillerød er et fælles forum og en non profitorganisation, der bygger på frivillighedsprincippet. 
TCM Hillerød ønskes organiseret i foreningsregi med vedtægter, forretningsorden, bestyrelse og et 
udøvende lønnet sekretariat, hvis økonomi og aktiviteter er under offentlig revisionskontrol. Når 
lovgivningen i Danmark om frivillige medlemskaber og tilslutningspligt til foreninger harmoniseres 
med international praksis, er TCM Hillerød åben over for at udnytte denne mulighed. 
 
TCM Hillerød organisation 

 
 
 
 
 
TCM Hillerød knyttes til C4-organisationen for at udnytte den faglige, ledelsesmæssige og 
administrative platform, der findes her. Det vil give synergieffekt omkring aktiviteter, 
ressourcemæssig fleksibilitet og lavere etableringsomkostninger for TCM Hillerød-organisationen. 
Arbejdspladserne skal med tiden etableres fysisk i bykernen, gerne i et lokalefællesskab med en 
eksisterende butik/organisation, og på sigt dele lokale med et turistkontor i bykernen. 
 
TCM Hillerød vil blive ledet af en bestyrelse bestående af 9 repræsentanter fra følgende seks 
interessegrupper: 
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Interessenter 

 
 
 

 Hillerød Shopping, 2 medlemmer 

 Liberale Erhverv, 1 medlem 

 Ejendomsejere, 2 medlemmer 

 Hillerød Kommune, 2 medlemmer 

 Kulturen, 1 medlem 

 Frivillige ildsjæle, 1 medlem 
 
 
Det er et TCM-succeskriterium, at organisationen får opbakning fra alle relevante interessenter i 
bykernen, og at de bliver repræsenteret i TCM-organisationens bestyrelse. Hvis tilslutningen bliver 
større, end det umiddelbart kan håndteres i en handlekraftig bestyrelse, etableres der et 
repræsentantskab, der afholder åbne visionsmøder, generalforsamling og indstiller emner til 
bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter. 
 
 

Organisering og kompetencer 

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af forretningsorden og tilknytningen af TCM Hillerøds 
daglige leder, der i dette tilfælde tænkes at være synonym med direktøren for C4. 
 
TCM-bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter og styring af økonomien. 
 
TCM-bestyrelsen er ansvarlig for, at planlægningen og prioriteringen af organisationens aktiviteter 
sker i samspil med de mange aktive i foreningen, således at bykernens interessenter både har indsigt 
i og yder opbakning til aktiviteterne. Det skaber ejerskab, nærvær og energi til organisationen.  
 
TCM-Hillerøds leder danner et team af medarbejdere, der skal: 

 Være bevidste om, at deres arbejde med frivillige kræver en tydelig vision og en fast ramme, 
så de frivillige ikke føler, de spilder deres tid. De skal sprede inspiration, viden og energi, så 
de frivillige får lyst til at yde en ekstra indsats i at realisere den fælles vision.  
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 Se og forstå helheden i byudviklingen samtidig med, at de skal kunne håndtere detaljen i 
afviklingen af praktiske opgaver. 
 

 Virke attraktive at samarbejde med, evne at tiltrække andres ressourcer (tid, penge o.lign.) 
både fra nærmiljøet og ude fra en større geografi, kunne initiere stordriftsaftaler for 
interessenterne, der gør, at de på kort sigt opnår et højt afkast af deres investering i TCM.  

 

 Optræde i varierende roller: Være robuste, entreprenante, nyskabende, motiverende og 
tillidsvækkende for at finde frem til nye ideer, der kræver mod, kant og sjæl at få 
gennemført.  
Være rationelle, logiske, praktiske, rammesættende og resultatorienterede i koordinering af 
aktiviteter og i nedbrydningen af barrierer for at nå frem til praktiske løsninger.  

 

 Bygge alliancer med andre interessenter, så TCM opnår en attraktiv position, hvor andre 
stærke ressourcer ønsker at slutte op om TCM-samarbejdet. En position, hvor det ikke er 
sjovt at stå uden for TCM-fællesskabet.  
 

 Se sin basisfinansiering som gearingsmulighed til at iværksætte aktiviteter, der kan tiltrække 
hel eller delvis medfinansiering fra sponsorater, erhvervsstøtteordninger, fonde m.m. 

 

 Have en bevidst kommunikationsstrategi, sikre stor videndeling og massiv kommunikation 
omkring TCM Hillerøds aktiviteter og opnåede resultater.   

 

 Ikke se snævert på den nuværende interessentgruppe, men tænke bredt og udnytte, at 
andre grupperinger kan have samme vision og mål og ser samarbejdsplatformen som et 
muligt eksponeringssted for egne aktiviteter. Eksempler på mulige interessenter er illustreret 
i nedenstående figur. 
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Økonomi 

Erfaringer fra etableringer af TCM i udlandet viser, at organisationerne kræver en vis økonomisk 
indkøringsperiode, mindste kritiske faglige masse og en entreprenant ledelse, for at organisationen 
kan få succes. Erfaringerne viser også, at opbakningen til TCM er stigende over årerne, og at næsten 
alle organisationer videreføres i nye budgetperioder, fordi interessenterne oplever højt afkast af 
deres deltagelse/investering i TCM, og fordi TCM er lokalt, fokuseret og udmønter interessenternes 
egne ideer og ønsker. 
 
TCM er ikke en omkostningsfri løsning eller en magisk formular. Det er en investering, der kommer 
igen i kraft af en levende by, øget omsætning, oplevet værdi og højere livskvalitet. Interessenterne 
skal se TCM som en investering i egen forretning eller ejendom ved at investere i helheden. Det 
indebærer, at man engagerer sig i større eller mindre grad og bliver betalende medlem af TCM-
organisationen. I visse tilfælde kan man også bidrage på andre måder end økonomisk (frivillige 
kræfter, tid, erfaringer, udstyr m.m.). 
 
Foreningens aktiviteter betales via medlemskontingenter, der kan udregnes på forskellige måder for 
henholdsvis kommunen, erhvervslivet, ejendomsejerne og frivillige i forhold til det udbytte, de kan få 
ud af samspillet. Medlemskaber tegnes for en budgetperiode på 4 år.   
 
I nedenstående budgetforslag har implementeringsgruppen taget udgangspunkt i situationsanalysens 
strategiske indsatsområder i sin estimering af TCM Hillerøds indtægter og udgifter. 
 

TCM Hillerød, etablerings- og driftsbudget 2017- 2020 

 

 
 
 

Indtægter x 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 SUM

Hillerød Kommune 800            1.050        1.300        2.000        5.150          

Hillerød Cityforening 400            600            700            800            2.500          

Slotsarkaderne 400            600            700            800            2.500          

Ejendomsejere 800            1.000        1.000        1.300        4.100          

Liberale erhverv 50              100            100            100            350             

Arrangementsindtægter 1.300        1.550        1.750        1.750        6.350          

Indtægter i alt 3.750        4.900        5.550        6.750        20.950       

Udgifter x 1000 kr.

Aktiviteter

Branding, kommunikation 563            735            833            1.013        3.143          

 Sikkerhed, tryghed, renhold 263            490            555            675            1.983          

Oplevelser, arrangementer 1.350        1.862        2.165        2.700        8.077          

Serviceudvikling 563            735            833            1.013        3.143          

Digitalisering 300            490            555            675            2.020          

Netværk, frivillig mobilisering 188            245            278            338            1.048          

Etableringsomkostninger/salg 525            343            333            338            1.539          

Udgifter i alt 3.750        4.900        5.550        6.750        20.950       

Resultat -            -            -            -            -              
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Der budgetteres med et aktivitetsomfang på 3,7 mio. kr. i 2017. Det er et aktivitetsniveau, som 
implementeringsgruppen skønner er realistisk at opnå økonomisk opbakning til i en startfase, og det 
vurderes tilstrækkeligt som beløbsramme for at løbe organisationen i gang og gennemføre aktivitet, 
der kan nå at dokumentere TCM-effekten. I takt med, at TCM Hillerød får genereret flere gode 
resultater, forventes der, som i udlandet, at komme større opbakning til arbejdet, og at 
aktivitetsomfanget gradvist kan udvides til ca. 6,7 mio. kr. i år 2020. 
 
 
Som det fremgår af nedenstående figur, genereres ca. 45% af de budgetterede indtægter over hele 
perioden fra bykernens handelsvirksomheder, ejendomsejere og liberalt erhverv med de to første 
grupper som største bidragsydere. Hillerød kommune bidrager med ca. 25% af de budgetterede 
indtægter, mens indtægter fra sponsorater og arrangementsafholdelse udgør ca. 30%. 
 

 
 
 
På udgiftssiden har implementeringsgruppen prioriteret at afsætte godt en tredjedel af sine 
ressourcer til afholdelse af oplevelser og arrangementer, bl.a. som følge af den 
opmærksomhedsværdi, de kan skabe i bykernen, og som følge af de merindtægter, de kan medvirke 
til at generere. De næststørste budgetposter på 15% er allokeret mod henholdsvis øget 
kommunikation og branding af bykernens tilbud og aktiviteter samt mod udviklingen af 
serviceniveauet i bykernen. I nedenstående figur ses de øvrige udgifters relative ligelige fordeling på 
de andre strategiske indsatsområder, hvor udgiftsposten Etableringsomkostninger/salg bl.a. dækker 
arbejdet med at hverve nye medlemmer for at øge tilslutningsprocenten til TCM Hillerød.  
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Implementeringsgruppen vurderer med sine prioriteringer, at det kan medvirke til at sikre en bred 
opbakning om TCM-organisationen, og at det bidrager til den overordnede vision om, at Hillerød er 
Nordsjællands handels- og kulturcentrum.     
 
 
For at kunne realisere visionen og gennemføre ovennævnte aktiviteter skal der etableres et TCM-
team med tilhørende kontorhold. Driftsudgifter til kontorholdet er indeholdt i ovenstående 
udgiftsbudget. Driftsudgifterne udgør ca. 1,1 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 2,6 mio. kr. i 2020, som 
det fremgår af nedenstående tabel.   
 
 

 
De faste omkostninger er inkluderet i etablerings- og driftsbudgettet (se side 18). 
  
 
 

Finansiering 

Finansieringen til etableringen og driften af 
foreningen TCM Hillerød kommer fra indgåelse af 
kollektive og individuelle medlemsaftaler med 
private og offentlige interessenter, der får 
økonomiske fordele af TCM-organisationens 
arbejde. Finansieringen bygger på et finansielt 
samspil mellem kommune, handel og 
ejendomsejere efter et frivillighedsprincip, i 
modsætning til mange udenlandske initiativer, der 

TCM Hillerød vil præstere og vokse så 
flere og flere medlemmer vil betale til 
fællesskabet med de fælles mål og 
synlige resultater, så praktisk talt alle 
ikke kan undvære TCM Hillerød i 2020 
og frem. 

 Mads Pheiffer 
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har elementer af tvungne afgifter overfor ’gratister’, hvis et solidt flertal stemmer for det. Det giver 
den danske lovgivning endnu ikke mulighed for.  
 
På handels- og butiksområdet budgetteres der med kollektive medlemskaber via henholdsvis Hillerød 
Cityforening og Slotsarkaderne, og der budgetteres med individuelle medlemskaber over for Hillerød 
Kommune, Ejendomsejere og Liberale erhverv. Flere blandt sidstnævnte interessenter har udtrykt sig 
positive for etableringen af TCM Hillerød og dermed for tegning af medlemskaber. 
 
Størst kompleksitet i finansieringsfremskaffelsen er tegning af medlemskaber fra ejendomsejere, da 

de ikke optræder i fælles fora, men træffer individuelle beslutninger. Ejendomsejere er alle ejere 

inden for den geografiske afgrænsning – både erhvervsejere og private boligejere, som selv anvender 

eller udlejer bygningen/ejerlejligheden/andelen. I finansieringsforslaget fra ejendomsejerne er der 

taget udgangspunkt i, at der er en akkumuleret medfinansiering på ca. 4.1 mio. kr. i perioden 

svarende til ca. 20% af TCM-budgettet og en tilslutningsprocent fra ejendomsejerne på ca. 35% det 

første år.  

Erfaringer fra udlandet viser, at TCM får generel opbakning fra ca. 70-75% af ejendomsejerne over en 
femårig periode, og at det er de større toneangivende ejendomsejere, der er gået forrest i 
anbefalingen om at tegne medlemskaber i TCM.   
 

Fordele for interessenter 

Erfaringerne fra de mange offentlige/private Town Center Management (TCM) og Business 
Improvement Districts (BID) organisationer, der løbende er blevet etableret i Canada, USA, England, 
Sverige, Tyskland m.fl. over de sidste 25 år, er opsamlet i Realdania rapporten ’BID i Danmark?’ 
Herfra kan det konkluderes, at en investering i TCM Hillerød vil betale sig tilbage i form af en række 
konkrete fordele: 
 

Service- og handelsvirksomheder 

• Øget kundestrøm og øget omsætning som følge af flere aktiviteter og mere markedsføring 

• Reducerede driftsomkostninger som følge af stordriftsfordele, videndeling og udbygget 
samarbejde med andre 

• Bedre netværksmuligheder som følge af deltagelse i de fælles arrangementer 

• Fokuseret markedsføring som følge af øget datahøst, videndeling og registrering af de 
handlendes bevægelses- og adfærdsmønstre 

• Øget indflydelse på udviklingen af området som følge af at være med der, hvor ideerne og 
tankerne fødes. 
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Ejendomsejerne 

• Øget ejendomsværdi, -udlejningsfrekvens og lejeindtægter som følge af øget efterspørgsel 
efter lejemål 

• Effektiv og billig renholdelse af gågader og søsti 

• Øget sikkerhed og mindre hærværk som følge af forebyggende foranstaltninger, hurtigere 
opfølgning og samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi (SSP). 

• Faldende tomgangstid i udleje som følge af adgang til nyt netværk og alternativ brug af 
lokaler 

• Øget indflydelse på vedligeholdelsesplaner, gågadedirektiv, bosætning etc. som følge af at 
være med der, hvor ideerne og tankerne fødes. 
 

 

Kulturen og de frivillige ildsjæle? 

• En effektiv platform for netværksskabelse med erhvervsliv og kommune om kulturaktiviteter  

• Et sted at gå hen med sine ideer til byrumsaktiviteter, en bedre mulighed for at integrere 
kulturindslag i bymidten 

• Øget koordineret markedsføring og internt samarbejde 

• Øget indflydelse på udviklingen af området som følge af at være med der, hvor ideerne og 

tankerne fødes. 

 

Kommunen 

• Sparede driftsudgifter (synergieffekter, stordriftsfordele og generelt færre omkostninger) 
som følge af TCM-indsatsen og koordineringen af arbejdsopgaver mellem interessenterne 

• Flere hænder til at løse opgaverne – uden at miste den overordnede ’kontrol’ med 
byudviklingen 

• Øget attraktionsværdi, tilflytning, skattegrundlag, erhvervsudvikling og 
ejendomsværdistigning som følge af en attraktiv, fleksibel og levende bykerne 

• Bedre kommunikation og større forståelse og indsigt i borgernes og interessenternes ideer 

og ønsker til bykernens udvikling - som følge af at være med der, hvor ideerne og tankerne 

fødes. 

Borgerne, de handlende 

 En bedre by at bo, handle og opholde sig i. 

 Øget indflydelse på udviklingen af området som følge af at være med der, hvor ideerne og 

tankerne fødes. 

 
Et TCM Hillerød er kendetegnet ved: Initiativ, koordinering, beslutningskraft og handling som fører til 
en bedre by at leve og drive virksomhed i. 
 
 

’Flere og flere ejendomsejere erkender, at værdien af ejendomme ikke alene er 

determineret af de investeringer, man har foretaget i selve ejendommen. Snarere 

bestemmes størstedelen af ejendommens værdi ud fra, hvordan investorer, erhvervsliv og 

besøgende opfatter bymidten: som en helhed af erhverv, detailhandel og kultur.’ 

Realdania rapport, BID i Danmark 
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Risici 

Implementeringsgruppen vurderer de væsentligste risici ved etableringen af TCM Hillerød til: 

 Manglende faglige resultater fra TCM-teamet - søges imødegået ved opstilling af årlige 
resultatmæssige milepæle (KPI’er) med løbende opfølgning fra bestyrelsen. 

 Manglende opbakning fra bykernens interessenter - søges imødegået ved afholdelse af 
fælles møder, en massiv åben kommunikation og invitation til at få reel indflydelse på 
TCM Hillerøds aktivitetsplaner. 

 Manglende finansiel opbakning - søges imødegået ved etableringen af en relativt 
fleksibel organisation, der kan skaleres op og ned i omfang i forhold til det økonomisk 
mulige aktivitetsniveau.  

 
 

Tidsplan 

Det er implementeringsgruppens mål, at TCM Hillerød etableres og sættes i drift fra 1. januar 2017 
for en fireårig budgetperiode. I løbet af perioden skal TCM Hillerød etableres fysisk i bykernen, og via 
sit arbejde og sine aktiviteter dokumentere sin værdi for interessenterne. Det er et overordnet 
succesmål, at interessenterne ønsker at forlænge TCM indsatsen med endnu en fireårig 
budgetperiode.  
 
Implementeringsgruppens interne tidsplan for at realisere ideen med TCM Hillerød er gengivet i 
nedenstående figur. I periodens første forløb har interessenterne skabt en fælles platform og 
forståelse for bykernens udvikling. Har lagt sin strategi for at gøre Hillerød til Nordsjællands handels- 
og kulturcentrum og opstillet målsætninger for TCM Hillerøds indsats for den kommende fireårige 
periode.  
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Hillerød Slotssø Byfest 2016 

I tiden frem til årsskiftet 2016/2017 skal TCM Hillerøds finansielle fundament være afklaret. Når 
finansieringen er på plads, stiftes en forening med udarbejdelse af vedtægter, forretningsorden og 
profilbeskrivelse af TCM ansatte. 
 
Målet er at kunne markere åbningen af TCM Hillerød i januar 2017. 
 

Bilag, referencer 

Kan tilgås elektronisk via C4’s hjemmeside – TCM i Hillerød 

 

 

 

 

 

  

http://www.c4.dk/handel/tcm-i-hilleroed

