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Grundfortællinger 
og Byudvikling med bund i 
 





For 25 år siden valgte 83% af 
alle mennesker bosted efter 
virksomheden eller jobbet. 
 
I dag vælger 65% af alle 
mennesker byen og stedet ... 
 
 
 
Charles Landry 



1. Øget konkurrence 
 

2.Sammenlagte byer 
 

3.Negativ presse  
 

4.Færre ressourcer 



1.Mere synlighed 
 

2.Stærkere profil 
 

 Flere investeringer  
 
 Flere skatteborgere 



Konkurrencens første bølge fra 
1990’erne var de store byers chance: 
Barcelona, Bilbao,  Hamborg, 
Amsterdam, Lyon 
 
Konkurrencens 2. bølge gi’r plads til små 
byer/kommuner med handlekraft og 
skarpe nicher 
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Regel 1: En integreret indsats 
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Innovation 

Konkretisering 

Element  

Situationsanalyse 

Implementering 

Brandingens proces  

Scoping 
1 

2 

3 

4 

5 

Mål og ressourcer? 
 
 
Byens interne og eksterne profil? 
 
 
Hvad er Grundfortælling, indsatsområder 
og hovedbudskaber? 
 
Oversættelse til konkrete prioriteringer, 
projekter, byudvikling, kultur, erhverv 
osv. + PR? 
 
Brandingen aktiveres og integreres i 
kommunale mål, budgetprioriteringer mv. 



Grundfortælling 
Svendborgvækst handler om at fokusere alle de 
mange kræfter, der er i og omkring byen i en samlet 
indsats for at frigøre og videreudvikle det enorme 
potentiale byen rummer. Vi ønsker øget vækst – 
gennem udvikling af de unikke egenskaber, der kan 
styrke det eksisterende erhvervsliv samt tiltrække 
nye erhverv, nye og yngre borgere og dermed et 
sundere indtjeningsgrundlag for kommunen og 
erhvervslivet. 
  
Vi skal have formet havneområdet inklusiv 
Frederiksøen som et kraftcenter, der balancerer 
forskning og udvikling af kreative erhverv med et 
byrum i verdensklasse med plads til erhverv, kultur 
og beboelse. Vi skal også videreudvikle vores 
bymidte, så vi får den livgivende puls, der 
kendetegner en by i vækst. Og vi skal gøre det med 
kærlighed til Svendborgånden.  
  
Svendborg vækst handler om at fastholde og udvikle 
vores position som en driftig uddannelsesby. De 
maritime uddannelser skal udvikles, og vi skal tænke 
i synergier mellem uddannelse, forskning og erhverv. 
Derfor skal vi opprioritere netop forskningen og 
koblingen til virksomheder, der kan vækste på 
forskningen. Vi har en stærk position i feltet sport og 
bevægelse. Vi skal satse yderligere på at brande byen 
på det sunde liv og skabe nye arbejdspladser i 
krydsfeltet mellem bevægelse og uddannelse, 
forskning og erhverv. 
  
Svendborg vækst lykkes, forbi vi gør os attraktive 
overfor lokale og udefra kommende investorer. 
Vækst gennem fælles udvikling. 

Visionen 
Svendborg  vil være Årets 
vækstkommune 2015. 
 
 
• Øget vækst fordrer et sundt 

erhvervsklima 
 

• Vi skal tiltrække flere borgere i 
højindkomstklassen 
 

• Vi skal tiltrække flere virksom- 
heder indenfor især 
vidensindustri og 
kreative erhverv 
 

• Vi har brug for en generel  
højnelse af uddannelses- 
niveauet 

 

Indsatsområder 

Svendborg  
Årets 

vækstkommune  
2015 

Cittaslow – udsyn og omtanke 

Metode 
Vi ønsker at finde og styrkekreative 
partnerskaber, nye mødeformer og 
innovative processer, som Svendborgs 
virksomheder og øvrige aktører 
kontinuerligt kan bruge som afsæt for 
vækst og nytænkning 

• Havnen og Frederiksøen som vækstdynamo  
med kreative erhverv, kultur, forskning og 
bosættelse 
• En opgradering af 

bymidten med vægt på kultur,  
erhverv, gastronomi 

• Den maritime sektor skal 
styrkes med fokus på 
synergi mellem forskning, 
uddannelse og erhverv 

• Der skal fokus på sport, 
forskning og erhverv som 
katalysator for Svendborg 
som en sund by 

• Vi vil Skabe Danmarks 
bedste rammer for 
udvikling af kreative 
erhverv og innovation 
indenfor især sundhed 

Svendborgvækst – Kursen er sat! 

http://www.svendborg.dk/forside?�


Grundfortælling 
Svendborgvækst handler om at fokusere alle de 
mange kræfter, der er i og omkring byen i en samlet 
indsats for at frigøre og videreudvikle det enorme 
potentiale byen rummer. Vi ønsker øget vækst – 
gennem udvikling af de unikke egenskaber, der kan 
styrke det eksisterende erhvervsliv samt tiltrække 
nye erhverv, nye og yngre borgere og dermed et 
sundere indtjeningsgrundlag for kommunen og 
erhvervslivet. 
  
Vi skal have formet havneområdet inklusiv 
Frederiksøen som et kraftcenter, der balancerer 
forskning og udvikling af kreative erhverv med et 
byrum i verdensklasse med plads til erhverv, kultur 
og beboelse. Vi skal også videreudvikle vores 
bymidte, så vi får den livgivende puls, der 
kendetegner en by i vækst. Og vi skal gøre det med 
kærlighed til Svendborgånden.  
  
Svendborg vækst handler om at fastholde og udvikle 
vores position som en driftig uddannelsesby. De 
maritime uddannelser skal udvikles, og vi skal tænke 
i synergier mellem uddannelse, forskning og erhverv. 
Derfor skal vi opprioritere netop forskningen og 
koblingen til virksomheder, der kan vækste på 
forskningen. Vi har en stærk position i feltet sport og 
bevægelse. Vi skal satse yderligere på at brande byen 
på det sunde liv og skabe nye arbejdspladser i 
krydsfeltet mellem bevægelse og uddannelse, 
forskning og erhverv. 
  
Svendborg vækst lykkes, forbi vi gør os attraktive 
overfor lokale og udefra kommende investorer. 
Vækst gennem fælles udvikling. 

Visionen 
Svendborg  vil være Årets 
vækstkommune 2015. 
 
 
• Øget vækst fordrer et sundt 

erhvervsklima 
 

• Vi skal tiltrække flere borgere i 
højindkomstklassen 
 

• Vi skal tiltrække flere virksom- 
heder indenfor især 
vidensindustri og 
kreative erhverv 
 

• Vi har brug for en generel  
højnelse af uddannelses- 
niveauet 

 

Indsatsområder 

Svendborg  
Årets 

vækstkommune  
2015 

Cittaslow – udsyn og omtanke 

Metode 
Vi ønsker at finde og styrkekreative 
partnerskaber, nye mødeformer og 
innovative processer, som Svendborgs 
virksomheder og øvrige aktører 
kontinuerligt kan bruge som afsæt for 
vækst og nytænkning 

• Havnen og Frederiksøen som vækstdynamo  
med kreative erhverv, kultur, forskning og 
bosættelse 
• En opgradering af 

bymidten med vægt på kultur,  
erhverv, gastronomi 

• Den maritime sektor skal 
styrkes med fokus på 
synergi mellem forskning, 
uddannelse og erhverv 

• Der skal fokus på sport, 
forskning og erhverv som 
katalysator for Svendborg 
som en sund by 

• Vi vil Skabe Danmarks 
bedste rammer for 
udvikling af kreative 
erhverv og innovation 
indenfor især sundhed 

Svendborgvækst – Kursen er sat! … opgradering af 
bymidten …  

… nye mødeformer, 
processer og 

partnerskaber …  

… kultur, erhverv og 
gastronomi …  

http://www.svendborg.dk/forside?�


Svendborg: Bymidten 
 

Borgerinvolvering  
i to spor 
 
• Spor 1 – Innovation:  

Producerende workshops 
med udvalgte 
borgergrupper. 
 

• Spor 2 – 
Kommunikation: 
Borgermøde, debat via 
Svendborg.dk, blog og 
presse. 
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