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Byer for mennesker 
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Bylivsstudier som politisk redskab 

”Uden bylivs-
undersøgelserne fra 

Kunstakademiets 
Arkitektskole havde vi 

som politikere ikke haft 
mod til at gennemføre 

de mange projekter for 
at øge byens 

attraktivitet.” 
Bente Frost, Bygge- og 

Teknikborgmester, 
København, 1994-97. 
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Glimt fra Lemvig, Assens, Haslev 

Mikro-bylivsstudier  

i Lemvig, Assens og Haslev 

August/september, primært hverdage 
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Lemvig 
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Assens 



Gehl Architects — Levesteder i købstæderne 

  

Haslev 
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Er der overhovedet nogen, der går? 
Ganske mange til fods i bymidterne 

62% 
38%  

50% 54% 
50% 46% 
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Det er langt fra kun biler… 
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Lemvig gågade (Vestergade) 
– liv selv på en regnvejrsdag 

 

390 fodgængere pr time  
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Haslev sivegade (Jernbanegade) 
– en lang handelsgade 

 

258 fodgængere pr time  
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Assens sivegade (Østergade) 
– stilfærdigt hverdagsliv på handelsgaden 

 

246fodgængere pr time  
 



Gehl Architects — Levesteder i købstæderne 

  

Fodgængere pr. time/indbyggere i kommunerne 

41.000 indbyggere 

35.000 indbyggere 

21.000 indbyggere 
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Opholdstal generelt moderate med en 
enkelt undtagelse: Torvedag, Haslev Torv 

Lørdag d. 6/9 kl. 16:  
 
Lørdag d. 6/9  
kl. 10.45: 

 
 
 
 
 

 

Ophold 

47 
4 
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Ikke bare et par stykker på bænken på 
torvedag – en anden form for liv 

Stående: 29 
Kommercielle 
aktiviteter: 14 
Siddende på bænk: 2 
Siddende sekundær: 1 
Liggende: 1 
  

 
 
 
 
 

 

Lørdag kl. 10.45 
 



Gehl Architects — Levesteder i købstæderne 

  

86.000 Indb. 

530.000Indb. 

190.000Indb. 

60.000Indb. 

12.000Indb. 

71.000Indb. 

35.000Indb. 

21.000Indb. 

41.000Indb. 

Det er ikke Strøget, stilfærdig hverdag 
- fodgængere pr. time kl. 13 
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 Assens,   
Jernbanegade 

 680m 
Lemvig, 
Vestergade 

 460m 

Haslev 
Jernbanegade 

 560m 

København, 
Strøget  

 1.080m 

Lyngby  
Hovedgade 

 680m  

Ikke mange fodgængere, men lange 
handelsgader  
 

London 
Regent Street
  

 
780m 
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Østergade i Assens er ikke Strøget 
- men der er skam liv 
- nogle steder endog ret så meget liv… 
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En helt almindelig eftermiddag i Assens 

  
 

            
  

Antal fodgængere pr. time 
  

204 

354 

444 

30 
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Antal fodgængere  
pr. time 
  

 
 
 
18 

702 

402 

48 

234 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

En ikke helt almindelig morgen i Haslev 
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Ikke gymnasiaster over det hele – og dog… 
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Sofiendal sportsområde, Haslev 
 1,1 mill. besøgende/år 

Ikke kun liv udenfor… Meget foregår indenfor 
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Der er dog liv udenfor… lidt at bygge på 

Sofiendal, Haslev 
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Velkommen til et af de mest levende steder i 
Haslev 

Den Blå Planet: 1,1 million (5) 
Sofiendal: 1,1 million 
Djurs Sommerland: 750.000 (6) 
Netto, Haslev: 600.000 
Louisiana: 590.000 (10) 

Antal besøgende årligt (2013) 
 

Kan man nytænke velkomsten til et af de 
mest levende steder i Haslev? 
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Der er masser af hverdag, men hverdagens liv er 
en overset ressource ift at skabe en levende by… 
 
Kan hverdagens steder tages mere 
seriøst? 
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De oplagte kvaliteter, fx gårdene i Assens, 
tages heldigvis seriøst 

Lemvig Havn  
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Men hvad med supermarkedet? 
Her er der liv inden- og udenfor på torvet 

Kiwi, Torvet, Assens 
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Et andet supermarked 
Her mødes man, uden at der inviteres til ophold 

Kiwi, Torvet, Assens 

• Kiwi, Torvet, Assens 

Rema 1000, Assens 
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Et tredje supermarked i Assens 
- et næsten anti-byrum 

Fakta/Brugsen, Assens 
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Værd at overveje som by/opholdsrum 
- privat/offentligt…? 

Fakta/Brugsen, Assens 

444 
Fodgængere pr. 

time, hverdag, 
eftermiddag  

 
 
 
 
 
 

 

Fakta/Brugsen 

Torvet 204 
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Mit budskab: 
At se på livet og stederne med friske øjne 
At forstå bedre 
At overveje, om det kan være anderledes 
 
Der er sikkert rigtig mange gode grunde til, at det 
ikke er tilfældet, men hvad nu hvis… 
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Hvad nu hvis Sofiendal Sportscenter lå midt i 
Haslev med sin million besøgende? 

Aktivitetsplads, Fredericia 
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Hvad nu hvis biblioteket i Assens lå på torvet 
eller havnen? 

Hovedbibliotek, Assens 
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Er det muligt at: 
- samle funktioner? 
- skabe overlappende funktioner 
og dermed mere levende gader og stræder på 
flere tidspunkter af døgnet? 
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Det handler ikke bare om at bygge 
torve og pladser… 
 
Kan det eksisterende liv 
gøres mere synligt? 
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Man skal lede lidt, men der er jo liv 
- også en onsdag aften i Haslev 

Hovedbibliotek, Assens Hjertebanko, kirken 
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Øjne på gaden selv om butikkerne er lukkede 

Jernbanegade, Haslev 
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Synligt liv  
– også om aften 

Lunden, Haslev Musikskole, Haslev 
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Biblioteket: Masser af liv, men gemt… 

Hovedbiblioteket, Haslev 
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Også i Lemvig er biblioteket ret usynligt 
- kan det give mere til byen? 

Hovedbiblioteket, Lemvig 
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Her er bibliotekslivet mere synligt 
- få mennesker på en regnvejrsdag = liv 

Hovedbiblioteket, Haag 
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Kan de kvaliteter, der ligger udenfor byerne 
blive mere synlige inde i byen? 

Bregentved Gods, Haslev 
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Det handler ikke bare om at få 
tingene til at fungere, men om at 
invitere helhjertet… 
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Sparsomme invitationer til ophold 

Assens Havn  Assens Havn  
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Invitationer til ophold: Mange tager imod 

Lemvig Havn  
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…både voksne og børn 

Lemvig Havn  
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…selv i regnvejr 

Lemvig Havn  
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Assens Havn –  
havne- og rekreativt liv, men uafklaret 
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Lemvig Havn –  
havne- og rekreativt liv, men mere afklaret 
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Det er ikke nok at lave verdens 
bedste svømmehaller, gågader og 
byrum, hvis de ikke er godt 
forbundet. 
 
Det handler også om at forbinde… 
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Assens Havn – ikke forbundet med byen 
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Lemvig Havn – velforbundet med byen 
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Assens Havn  
– vejen barriere, ingen naturlige overgange 
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Lemvig Havn  
– vejens barriereeffekt mindskes med overgange 
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Og så er der også forbindelserne 
ud af byen… 
- det fysiske 
- samarbejde 
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Den regionale position:  
Hvilken rolle spiller byen? 
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Det regionale samarbejde 

Akershus Fylke 
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Der bliver taget 
imod invitationer 
til ophold og 
udfoldelse, men 
en ting er antal… 
Noget andet 
betydning… 
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Betydningen af at der er sådan et sted at 
udfolde sig som ung i Assens 

Sukkerfabrikken, Assens 
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Der er masser af liv derude, men det er ikke 
særligt synligt 
 
 
Et godt sted at starte: At blive klogere på det liv 
og stederne, der allerede findes 
- både ude og inde 
- i privat og offentlig regi 
- på torvet, men også på genbrugspladsen og 
foran Brugsen 
 
Hvordan kan det gøres bedre ift fremtidens 
behov, brugere osv.? (samle, forbinde osv.) 
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