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Hvad skal 
provinsbyerne leve af, 
og hvilken rolle spiller 

bymidten? 
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ce 
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Hvad vil provinsbyerne?  
Byroller og bymidter i forandring.  



2050 



I 2050 vil 9 ud af 
10 bo i de større 
byer 
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2050 
 

Har landdistrikterne og 
landbruget i 2050 fået en 

ny og betydningsfuld rolle i 
det danske samfund  

– som vækstskaber, som 
rekreativ ressource og som 

innovatør?  



2050 
 

Forudsætter 
vidensmedarbejdere – og 

hvor vil de bo?  
 

Vil større provinsbyer være 
attraktive nok? 





Byernes æra 

Centralisering 

Seniorernes æra 

Oplevelsessamfu
nd 

Grøn vækst 
Byerne skal selv 
definere deres 

rolle 

Vækst og velfærd 
skal gentænkes 



2012 



Har man naturlige 
herlighedværdier 
behøver man ikke 

en attraktiv 
bymidte 

Mangler man 
naturlige 

herlighedsværdi
er, så bliver 

bymidten vigtig 

Bymidten er 
identitetsbæren
de – indadtil og 

udadtil 

Bymidten er 
visitkortet 

Bymidten er 
vigtig for 

selvværdet som 
by 

For nogle byer er 
bymidten vigtig – 
for andre er den 

ligegyldig 



Vi har prøvet at 
holde gang i det 
hele – men vi må 

konstatere, at 
det kan vi ikke 

Vi ender med 
kun at satse på 

ét bycenter 

Vi har svært ved 
at binde byen 

sammen – så vi 
må proppe mere 

til i midten 
Problemet er at 
man løber efter 

alt hvad der 
lugter af penge 

Med 
centraliseringen 
rykkes tæppet 
væk under os 



Men 
bymidten 
skal kunne 

noget andet 



Vi skal satse på 
den mere 

følelsesbetonede 
detailhandel 

Vi skal tænke 
mere i synergi 

mellem kultur og 
detailhandel 

Kulturarven kan 
være afsæt for 

interessant 
detailhandel 

Kan vi fortælle 
byens historie 

bedre? 

Vi skal huske 
arvesølvet og det 

kulturliv vi har 
…og får det 

koblet ind i en 
nye 

sammenhæng 



Vi skal have så 
mange faciliteter 
i bymidten som 

muligt – 
kulturhus, 

institutioner, 
idrætsfaciliteter 

Flere aktiviteter 
– så kan det blive 

interessant for 
butikker at holde 

åbent – en 
positiv spiral. 

Hellere 
defensivens 
vindere end 
offensivens 

tabere 

Vi skal 
iscenesætte 

vores kvaliteter 
bedre 



Bedre 
udearealer 

omkring boliger i 
bymidten 

Boliger i 
bykernen skal 

gøres mere 
attraktive 

Falder 
huspriserne, så 
ingen pointe i at 

bo i en ’billig’ 
provinsby og 

arbejde i 
storbyen 

Boliger – det er 
ikke det, man 

virkelig bygger 
noget på 



Der er et kæmpe 
potentiale i 

turisme – det 
udnyttes ikke 

godt nok 

Men turisme er 
også super 

usikkert – og 
man overlader 
det til andre, 

hvad man skal 

Flere aktiviteter 
kan føre til at 
butikkerne 

holder mere 
åbent 



De ældre har tid 
og også ofte 

penge 

De ældre er en 
udyrket 

ressource 

Hvordan kan 
bymidter blive 

mere 
ældrevenlige? 

Lyt til de unge! 

Vi skal have fat i 
ressourceperson

erne 

Centraliseringen 
skubber de unge 
væk fra de små 

provinsbyer 



Bymidten som  
strategisk ressource 

Byrolle  



Nørre Snede 









Frederiksværk 











Skælskør 





Løgstør 









Den lokale 
kraft 



Samarbejde og 
evne til at sætte 

fælles 
dagsordener – 

det er den 
egentlige kraft 

Fælles platforme 
der kan skabe 
forståelse og 
mobilisere 

nøgleaktører 

Evne til at få 
nøgleaktører til 
at se på byen på 

nye måder 

Plads til 
eksperimenter 

Politisk 
risikovillighed 

ikke selvfølge – 
omverden 

fordømmer 
hurtigt visioner 

Dialog med alle – 
både dem med 
og uden penge! 





’Leo har vendt tingene helt om 
til muligheder. Det er det vi skal 
gøre for vores provinsbyer, for 

ellers mister vi dem. Vi skal 
turde diskutere det og vi skal 

ikke tro, at tingene vil være som 
de var før. Ellers kommer vi ikke 

videre.’  
 

Ida Auken, september 2012 







Ekstensiverede  

Stabile  

Idylliske  

Grå  

Bynære  

Forladte  

6 typer 
landdistrikter 



Regionale 
servicebyer  

Turisme- eller 
historiske byer  

Industribyer  

Vidensbyer  

Internationale 
knudepunkter  

Byer tæt på 
metropoler  

6 typer 
provinsbyer 



Drivkræfter 
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