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REPLACEMAKING® │ Introduktion
Hvorfor opholder mennesker sig i det offentlige rum?

Der kan identificeres tre forskellige årsager til hvorfor
mennesker befinder sig på en markedsplads:
meeting, moving eller market.
Meeting er at opholde sig en offentlig plads for at
træffe andre mennesker, for at gå en tur eller for at
indgå i en anden form for social aktivitet.

Meeting

Områder med meeting-aktiviteter betegnes ofte som
”den tredje plads” – en plads uden forpligtelser og
uden andre mennesker, der stiller krav og forventer
en bestemt adfærd. Hjemmet og arbejdspladsen er
henholdsvis plads nummer 1 og plads nummer 2.

?

Moving betyder, at du er på vej fra ét sted til et
andet. Når folk er på farten, er deres højeste prioritet
at passere et område så enkelt og hurtigt som
overhovedet muligt.
Mange behov kan opstå på vejen fra ét sted til et
andet, men at indfri behovene, kræver et
tilgængeligt udvalg af service, der er indenfor
rækkevidde.
Man kan eksempelvis have et behov for at købe mad
ind på vej hjem fra arbejde, ordne et telefon
abonnement, aflevere tøj til rens osv. For at kunne
indfri disse behov på farten, er det essentielt at
servicen er enkel, let tilgængelige og er beliggende
indenfor området.

Market

?

?

Moving

Market er når du befinder dig på en offentlig plads,
fordi du ønsker at købe noget.
For hver kombination af anledninger til at mennesker
befinder sig på en markedsplads, kræver det en
individuel løsning der tager hensyn til bl.a.
butiksudvalg og tilgængelighed, for at kunne skabe
et butiks- og serviceudbud der tilgodeser beboernes
ønsker og behov.
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MIND16® | replacemaking® Resultat
Reason

All Locations

Værløse

Hareskovby/Jonstrup

Online

Meeting
Moving
Market
Other

8%
22%
70%
0%

13%
28%
59%
0%

1%
16%
83%
0%

4%
9%
87%
0%

Reason

Living with Parents

No children

Children at home

Children moved

Meeting
Moving
Market
Other

19%
63%
19%
0%

11%
27%
62%
0%

7%
17%
76%
0%

7%
17%
76%
0%

Reason

Male

Female

Meeting
Moving
Market
Other

8%
21%
71%
0%

8%
23%
69%
0%

13
%

28
%

59
%
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REPLACEMAKING® │ Introduktion │ Meeting

Der er klare sammenhænge mellem bymidtens attraktivitet som
handelsplads og dens funktion som socialt mødested. Det er derfor
vigtigt at byens centrum rummer en stærk social plads, hvor folk kan
opholde sig og få sine sociale behov mættet.

Mødesteder skaber liv og bevægelse i byen, hvilket på sigt vækker
nysgerrighed og tiltrækker endnu flere mennesker.
Men for at mennesker skal træffe beslutningen om at anvende en
plads, kræver det at de finder stedet attraktivt. En vigtig forudsætning
for et attraktivt mødested er, at pladsens skalering ikke er for stor.
Der skal også være mulighed for at kunne sidde ned, så folk kan kigge
på andre og selv blive set på pladsen. Et varieret udvalg indenfor
cafeer og restauranter samt sollys og læ, er alle væsentlige
forudsætninger for et vellykket mødested i byen.
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REPLACEMAKING® │ Introduktion │ Moving
Mennesker der er i bevægelse tager sig sjældent tid til at sætte sig ned
for at drikke en kop kaffe eller shoppe. Tværtimod, har de fleste
mennesker der er på farten travlt med at skaffe hvad de skal bruge i
øjeblikket og prioriterer det hurtige og lettilgængelige udvalg. Det er
både vanskeligt og omfattende at ændre folks bevægelsesmønstre i
byen. I stedet er det mere brugbart at række ud til folk på de steder,
hvor de i forvejen befinder sig.
På Moving-strøg er det derfor essentielt at kende til menneskers behov
for hurtige og lette løsninger. Det skal gøres enkelt og tilgængeligt at
ordne tingene i forbifarten. Placering og valg af koncept er også af stor
betydning. Eksempelvis udgør kiosker, fastfood restauranter, apoteker,
blomsterbutikker, telebutikker, IT forhandlere og frisørsaloner et godt
tillæg til Moving-strøg, sammen med service koncepter såsom
ejendomsmæglere og banker. Destinationsbutikker såsom Hi-fi klubben
kan også fungere på Moving-strøg. Denne type butik minder de
forbipasserende om at den eksisterer, så de genkalder deres
beliggenhed, når behovet for ny elektronik opstår.
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REPLACEMAKING® │ Introduktion │ Market
En vigtig forudsætning for et attraktivt handelsområde er et godt og
varieret udvalg af butikker. Butikkerne skal ligge tæt, være let
tilgængelige og være velholdte både udefra og indefra. Det er
detaljerne der skaber helheden.
En rodet profil og et utydeligt butiksudvalg påvirker helheden og
pladsens attraktivitet.

For at skabe en attraktiv Market-funktion i området, er det også vigtigt
at skaleringen er justeret og tilpasset menneskers hastighed, når de
bevæger sig i gadebilledet. På gågader og handelsgader bør
butikkernes skiltning og udstillingsvinduer være tydeligt placeret i
øjenhøjde, så de er synlige, inspirerende, indbydende og formår at
vække nysgerrigheden blandt de forbipasserende.
Lange og lukkede facader skaber et monotont gadebillede og får folk til
at bevæge sig hurtigere. Åbne og livlige facader sagtner derimod farten
og skaber det ønskede tempo på en handelsgade.
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FACADER & SKILTNING | Introduktion
Butikkernes skiltning og facader er af stor betydning for det
førstehåndsindtryk, man danner sig af et centrum eller et
handelsområde.
Misvedligeholdte facader skaber et negativt præg på hele
handelsområdets image og der skal ikke mere end et par slidte facader
til, før det påvirker handelsoplevelsen. Er trivselsfaktoren lav, vælger
folk at handle et andet sted.
Dårlig skiltning giver anledning til frustration og misfortolkning og
utydelighed kan endda medføre, at butikkerne er svære at finde.
Forskellige strøg-typer stiller desuden forskellige krav til skiltningen.
På et Moving-strøg er det for eksempel hastigheden der definerer
kravene til skiltningen. Er der en stor koncentration af biler og busser i
området, er det vigtigt med en stor, tydelig og enkel skiltning, der
hurtigt kan opfattes i højt tempo. Det er også vigtigt at medtænke
skiltningens placering og synlighed, der skal være henvendende til
både bilister og fodgængere.
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