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Fremtidens bymidter 
Hvilke funktioner skal bymidterne have i fremtiden, hvor skal detailhandlen være, og hvordan kan 
planlægning understøtte udviklingen? 
Af Julie Holck, partner i LivingCities, PhD.  
December 2019 

Hvis man ønsker at skabe byer, der er bæredygtige, mangfoldige, levende og inspirerende, så er der, set fra 
min stol med den viden, jeg har, ikke nogen tvivl om, at butikkerne skal ligge i byerne.  

Uden butikker (i bymidten), ingen byer – i hvert fald ingen levende, inspirerende, bæredygtige byer. 

For selv om byer er meget andet end handel, hvad er de så uden? Byliv og handel har altid været to sider af 
samme sag – og sådan bliver det formentlig ved med at være en rum tid endnu. Også selv om handelen æn-
drer sig, selv om nethandlen bider sig fast, og forbrugsmønstrene ændrer sig.  

Min påstand er, at hvis vi vil have de gode, levende byer – og det er der mange grunde til – må vi koncen-
trere aktiviteterne i bymidterne, vi må gentænke indholdet i dem, den måde de bliver ledet og udviklet på, 
og vi må have en politik, der sætter bymidterne først – også nationalt. 

Det er den kurs, som flere og flere lande omkring os, sætter.  

Nogle få eksempler på det kan perspektivere situationen: 

I Storbritannien har de haft en decideret ”town center first”-politik siden 1996. Den blev skærpet i 2009 un-
der overskriften Planning for Sustainable Economic Growth.  

I Italien har Conf-Commercio (pendanten til Dansk Erhverv) lige udgivet en håndbog over best-practice ek-
sempler på, hvordan man med nye partnerskaber og nye tiltag genskaber den levende, bæredygtige by-
midte1. Deres mål er, at i fremtiden skal der ikke bygges noget detailhandel uden for bymidterne i Italien. 
De er overbevist om, at værdiskabelsen, både den økonomiske og den, der handler om livskvalitet, ligger i 
bymidterne fremover. 

Hvad mange af de andre europæiske lande angår, har vi lige været med til at skrive en hvidbog til EU-kom-
missionen i samarbejde med de store brancheorganisationer i Europa, som handler om, hvor værdifulde 
bymidterne er som generatorer for udvikling, vækst, social kapital og kultur – og hvor vigtig en del af dem 
butikkerne er.2 

Ser vi på USA, megacentrenes moderland (det var her det startede med den første shoppingmall i 1956), 
begyndte det at gå tilbage for udenbys megacentre allerede i 1990’erne. I år 2000 var omdannelsen af luk-
kede malls et særskilt fag på Harvard School of Design.  

En række forskellige undersøgelser har siden vist, hvad det betyder for en by, når der kommer f.eks. en 
Wal-Mart (hypermarked) uden for bymidten. Helt overordnet medfører Wal-Mart generelt stigende fattig-
dom/mindre velstand og mindre social kapital i nærområdet.  

 
1 National Laboratory for Urban Regeneration 2018. Handbook of best practices. 
2 Revitalising European Town Centers through Independent Retail: An Essential Economic and Human Challenge for 
European Social Cohesion and Competitiveness. 
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Undersøgelser viser også, at de øgede skatteindtægter, som en ny Wal-Mart genererer, bliver udlignet af 
nedgangen i skatteindtægter fra de butikker, der må lukke, og af de følgende faldende ejendomspriser i 
byen. 

I Vermont lavede de en cost/benefit-analyse, der viste, at opførelsen af en Wal-Mart ville betyde et tab på 
$2,5 for hver dollar, Wal-Mart ville betale i skat. 

Mht. arbejdspladser er det uklart, hvorvidt et nyt hypermarked/megacenter uden for byen betyder lidt 
færre eller lidt flere arbejdspladser, men forskellen er ikke særlig stor. Så når nogen kommer og siger, at nu 
vil de lave 500 nye arbejdspladser uden for byen, så er det sandsynligvis ikke det endelige regnestykke, de 
taler om. 

Jeg siger det, ikke fordi vi direkte kan sammenligne os med USA, men fordi tendensen er så klar. De lande, 
der har givet mulighed for at lave megabutikker uden for bymidterne, og som har gjort det i årevis, de træk-
ker i land. De vil en anden vej. De vil have steder og byer karakteriseret af en unik identitet, bæredygtighed, 
social kapital, balance. 

Udenbys megabutikker er ikke fremtiden. Snart er de fortid. 

---- 

Når 19 byer i Danmark i dag overvejer at bygge detailhandel uden for deres bymidter, så skyldes det, går 
jeg ud fra, et ønske om at skabe vækst og udvikling og arbejdspladser.  

Men kan (bør) man diskutere det vækstbegreb, der ligger til grund for det? Er det fremtidens vækstbegreb? 

Er det et langsigtet ønske om bæredygtig udvikling eller et kortsigtet ønske om - noget andet?  

Bliver hele historien mon fortalt – konsekvenserne på den lange bane? Eller er der brug for mere holistisk 
information og planlægning og rammer for planlægning?   

Man kunne også tale om CO2-udledning, sundhed, æstetik og landskaber i forhold til centre uden for by-
erne kontra bymidterne. Bymidten vinder på alle parametre.   

Pointen er, at hvis ønsket er at skabe levende, bæredygtige, mangfoldige, inspirerende byer, så må plan-
lægningen understøtte, at butikkerne bliver koncentreret i bymidten.  

Og bymidterne må styrkes på alle mulige måder. 

Det kan planloven ikke gøre alene. I det hele taget er der ingen, der kan skabe levende og bæredygtige byer 
alene.  

Det er en anden vigtig pointe: Samarbejde og nye partnerskaber på tværs af offentlige, private og civile 
kræfter er en nøgle til fremtidens bæredygtige byer. 

Det gælder lokalt ude i de enkelte byer, hvor vi i disse år ser masser af nye initiativer, der samler kommune, 
detailhandlere, ejendomsejere, øvrigt erhverv, organisationer og civile.  

 

Med inspiration fra Skotland (et land med mange små og mellemstore byer ligesom Danmark), kunne man 
lave en struktur her i landet, der også på nationalt plan sikrer samarbejde på tværs af partier og ministerier, 
når det kommer til rammesætningen for bymidter, planlov osv., og som betyder, at man kommer hele ve-
jen rundt om emnet, som pr. definition er superkomplekst og derfor oplagt at udvikle på tværs. 
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---     

Hvilke funktioner skal bymidterne have i fremtiden? 

Handel bør som sagt, efter min bedste overbevisning, fortsat være en vigtig funktion. Men hvilken handel? I 
takt med nethandlens udvikling, vil der sandsynligvis blive færre butikker, men dem der bliver tilbage, vil 
måske (forhåbentlig) blive mere spændende 

De fysiske butikker kan nemlig ikke konkurrere med Amazon Prime på pris, logistik og udvalg. Muligheden 
for at genopfinde sig selv ligger i at fokusere på oplevelser, viden, service, kultur, holdning, ja, filosofi! Be-
vægelsen er i gang, især ude i verden, men nu er selv Netto i gang. Med deres nye konceptbutikker, er dis-
count ved at blive lækkert. Og de særligt pladskrævende butikker er ved at finde plads i bymidterne. Elkjøp i 
Norge, pendanten til Elgiganten, er en hårdehvidevarekæde i Norge, der har den største omsætning. De 
satser stort på butikker i byen, showrooms, med masser af service og god logistik i baglokalet.  

Det, vi må overveje, er, hvor vigtige butikkerne er for vores bymidter og vores livskvalitet? Hvor langt vil vi 
eventuelt gå for at give dem bedre rammer at udvikle sig i – i en tid med store forandringer? 

Forestil dig din egen by uden butikker. Tag 4/5 væk – hvad er der så tilbage?  

Jeg bor i Nivå. Der har Nivåcenteret stået med gabende tomme butikker i mange år. Det er ikke festligt (po-
litiet tør kun komme derhen, hvis de er 8 mand sammen), og når det gik så galt, skyldes det bl.a., at kom-
munen gav lov til at bygge en rema og en føtex ved Kokkedal motorvejsafkørsel.   

Men forestil dig igen din egen by uden butikker. Forestil dig, hvad det vil kræve at skabe liv – uden butik-
kerne?  

Forestil dig så, at butikkerne er der igen – markant opgraderet. Forestil dig dine yndlingsbutikker – og fyld 
byen med dem. Hvordan ser det ud? 

Anerkender vi den rolle, som butikker i byen kan have? Hvor de ikke bare er steder for vareudveksling, men 
ses som: 

• skabere af byliv og attraktionskraft 
• mødesteder og rum for oplevelser  
• steder der holder nærsamfund sammen, bidrager til at gøre byområder til noget helt særligt, øger 

den lokale fællesskabsfølelse og trygheden (uden brug af overvågningskameraer) 
• steder, der skaber variation, mangfoldighed og nærhed  

HVIS vi anerkender den rolle, hvilke redskaber har vi så brug for, der kan understøtte butikkernes udvikling? 
Planloven kan naturligvis ikke gøre det alene, men man kan forestille sig masser af forskellige planmæssige 
rammer, der kan gøre en forskel, f.eks. i forhold til udlejere, developere og bymidteorganisationer.  

I England har de gang i rigtig mange radikale initiativer, der skal skabe levende og på alle måder bæredyg-
tige byer. Coomunity Wealth Building er overskriften.  

Tre byer, Preston, South Ribble og Chorley, har lavet et Skills and Employment Supplementary Planning Do-
cument, der betyder, at når der skal bygges nyt (mere end 30 boliger eller 1000 m2 kommercielle lejemål), 
så forpligter developeren sig til også at lave en plan for, hvordan de i det pågældende område samtidig vil 
udvikle kundskaber og jobmuligheder i den lokale befolkning. Noget lignende kunne man gøre i forbindelse 
med udvikling af butikker.  
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Mulighederne er mange, hvis man bare slipper forestillingsevnen lidt fri. 

--- 

Andre funktioner i fremtidens bymidte?  

Udover handel og et stigende antal af spisesteder og gåudsteder – som man ser nu, og som er rigtig godt 
for byernes aftenøkonomi og liv i byen efter butikkernes lukketid – så tror jeg, at vi kommer til at se flere 
nye initiativer.  

Funktioner, der ikke har været der før, nye forretningsidéer – produktionssteder, folkeværksteder, kultur-
stuer, testarenaer, bygartnerier, byttebutikker – nye fællesskaber og fora, der agerer i bymidten, supplerer 
butikkerne, og som styrker den sociale kapital og løfter livskvaliteten og med den også byens velstand og 
økonomi generelt.  

Eksperimenterne er i fuld gang. Der er meget inspiration at hente. Ikke fra fortidens ”synder” – i form af 
udenbys megacentre og hypermarkeder – men i form af alle mulige andre tiltag, der peger på en mere ba-
lanceret fremtid, økonomisk, socialt og klimamæssigt.  
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