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En guide med international inspiration

De mindre byer - lokalbyerne - står midt i en 
omstillings proces, hvor deres funktionelle og 
betydningsmæssige berettigelse har ændret sig, 
og hvor byernes selvopfattelse og identitet som et 
lokalt centrum ikke længere er så tydelig. 

Hvordan håndteres disse forandringer – hvad 
skal de mindre byer i landdistrikterne i fremtiden? 
Og hvordan kan man omstille, tilpasse og udvikle 
lokalbyen, så den også i fremtiden er en attraktiv og 
levedygtig by? 
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Forord

Mellem de helt små landsbyer og de større provinsbyer, er 

der et stort antal byer i de danske landdistrikter, som sjældent 

er i fokus. Men de 705 lokalbyer med mellem 500 og 5.000 

indbyggere oplever også i disse år store forandringer som 

konsekvens af bl.a. urbanisering og centralisering. 

Lokalbyerne har historisk set været omdrejningspunkter for  

lokal handel og udveksling i landdistrikterne, og dermed 

været et lokalt centrum. Hvor landsbyer i det store billede har 

oplevet affolkning, har de større byer oplevet befolknings

tilvækst. I lokalbyer, der ofte ligger decentralt i kommunerne 

med et større opland, er begge tendenser til stede samtidigt – 

folk flytter til fra landet, mens andre flytter fra lokalbyen til  

de større byer. Samtidig har kommunesammenlægninger 

betydet, at den enkelte lokalby skal have en ny position i et 

bymønster med mange flere byer. 

Lokalbyerne står altså midt i en omstillingsproces, hvor deres 

funktionelle og betydningsmæssige berettigelse har ændret 

DET ER IKKE EN AFVIKLING AF 
LOKALBYEN, DER FOREGÅR, 
MEN EN OMSTRUKTURERING 
MED BÅDE MULIGHEDER

sig, og hvor byernes selvopfattelse og identitet som et lokalt 

centrum ikke længere er så tydelig. Der er brug for en  

omstilling og tilpasning af det fysiske miljø til den rolle og  

de funktioner, de enkelte byer skal have i fremtiden og en  

prioritering mellem de enkelte byer. Det er ikke en afvikling 

af lokalbyen, der foregår i øjeblikket, men en omstrukturering 

med både muligheder og udfordringer.

Hvordan håndteres disse forandringer – hvad skal de mindre 

byer i landdistrikterne i fremtiden? Og hvordan kan man  

omstille, tilpasse og udvikle lokalbyen, så den også i fremtiden 

er attraktiv og levedygtig by? 

Denne guide samler viden om lokalbyers situation, muligheder 

og udfordringer og giver inspiration til, hvordan lokalbyen kan 

omstilles. Guiden er udviklet af Dansk Bygningsarv sammen 

med Esbjerg, IkastBrande, Mariagerfjord, Skive og Vejle 

kommuner, der alle undervejs har diskuteret viden og cases og 

bragt erfaringer fra egen kommune ind i udviklingen af guiden. 

Der skal herfra lyde et stort tak for de mange gode diskussioner 

af lokalbyens situation, fremtid og ikke mindst omstilling. 

OG UDFORDRINGER. HVORDAN 
HÅNDTERES DET OG HVAD SKAL 
LOKALBYEN I FREMTIDEN?



4 OMSTILLING AF LOKALBYEN

Lokalbyens situation

Urbaniseringen udfordrer byerne  

mellem 500 og 5.000 indbyggere.  

Lokalbyernes udfordringer placerer sig 

i spændingsfeltet mellem landsbyer og 

provinsbyer. Mens landsbyer generelt 

oplever affolkning, oplever de større 

byer generelt en befolkningstilvækst. 

I lokalbyer, der ofte ligger decentralt i 

kommunerne med et større opland, er 

begge tendenser til stede samtidigt – 

folk flytter til fra landet, mens andre  

flytter fra lokalbyen til de større byer.

Lokalbyen udfordres udefra og indefra: 

Udefra af den regionale konkurrence 

mellem byer, hvor deres beliggenhed 

i enten et vækst eller yderområde 

kan være afgørende. Og indefra af 

ændringer af deres byfunktioner, der 

skifter fra det historiske centrum til 

periferien. Det er ikke en afvikling af 

lokalbyen, der foregår i øjeblikket, 

men en omstrukturering med både 

muligheder og udfordringer.

Lokalbyerne har historisk set været 

omdrejningspunkter for lokal handel 

og udveksling i landdistrikterne, og 

dermed været et lokalt centrum, mens 

provinsbyerne har haft identitet som 

det regionale centrum.  Hvor lokalbyen 

tidligere var kendetegnet af en 

karakteristisk struktur med hovedgaden 

og stationen som det funktionelle, 

arkitektoniske og identitetsmæssige 

centrum, mister det oprindelige centrum 

i dag kraft i forhold til byens identitet. Det 

er ofte bystrukturer med stor historisk 

værdi, der nu tømmes for funktioner. 

Tendensen i lokalbyen er, at 

hverdagslivet foregår omkring boligen 

og det liv, der opstår omkring skolen, 

hallen og fritidsområder, som udgør 

byens nye centrum. Men dette nye 

centrum er opstået uden planlægning 

og det er i identitet, funktion, arkitektur 

og bymæssig struktur vidt forskelligt 

fra det historiske centrum. Byerne står 

midt i en omstrukturerings proces og i 

en situation, hvor deres funktionelle og 

betydningsmæssige berettigelse har 

ændret sig. Det betyder, at byernes 

selvopfattelse og identitet som et lokalt 

centrum ikke længere er så tydelig. 

Samtidig står nogle af dem tilbage 

med en negativ bygningsarv i form 

af en bystruktur, der ikke længere 

understøtter det hverdagsliv, der leves i 

lokalbyerne og med et historisk centrum 

med et stort behov for omdannelse 

og fornyelse af en utidssvarende, 

identitetsbærende bygningsmasse.

LOKALBYEN HAR HISTORISK 
SET VÆRET OMDREJNINGSPUNKT 
FOR LOKAL HANDEL 

I LANDDISTRIKTERNE 
OG DERMED VÆRET ET 
LOKALT CENTRUM. 
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Byområder i eller tæt på de største byer

Byområder længere væk fra de største byer

Landdistrikter tæt på de største byer

Landdistrikter længere væk fra de største byer 

Figur 5. Bystrukturen i Danmark, 2014. Kilde: Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2014, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.



6 OMSTILLING AF LOKALBYEN

LOKALBYENS 
UDVIKLING

Vi definerer i denne guide lokalbyer som mindre 
byer med 500 - 5.000 indbyggere.

Denne afgrænsning tager de større 
lands  byer med, selvom landsbyer ofte defineres 
som byer med  200 - 1.000 indbyggere. Vi gør 
dette, fordi mange kommuner har en praksis med 
at udpege lokalbyer ned til 500 indbyggere, og vi 
dermed får alle med samme udfordringer med.

Pr. 1. januar 2015 er der 705 lokalbyer i Danmark.
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1901-2001: Samlet set er lokalbyerne stabile - de større klarer sig godt og de mindre har det hårdere
På landsplan sker befolkningsforskydningerne dramatisk fra byer med under 20.000 til byer med over 

20.000. I 2015 bor der ca. 1,25 mio. mennesker i hovedstadsområdet og ca. 1,05 mio. mennesker i 

lokalbyer – men stadig bor knap 19 % af befolkningen i lokalbyer i 2015. Fra 2001 til nu oplever lokalbyerne 

over 1.000 indbyggere en mindre fremgang på 1,6 %, mens de små lokalbyer med 5001.000 indbyggere 

oplever en voldsom tilbagegang. Fra 2001–2015 falder befolkningen i disse med godt 9%. I 2015 bor 

3,9% af alle danskere i lokalbyer med imellem 5001.000 indbyggere, 5,3 % i lokalbyer mellem 1.000 – 

2.000 indbyggere og 9,5 % af befolkningen i lokalbyer mellem 2.0005.000 indbyggere. I alt bor 18,7 % af 

befolkningen i en lokalby. 

1901-2001: Antallet af byer falder svagt, men er stadig den dominerende bytype 
Der er i 2015 705 lokalbyer mod 726 i 2001, hvilket skyldes at en gruppe byer omkring 500 indbyggere 

falder ud af betegnelsen. 
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Figur 2. Antal byer i udvalgte bytyper i perioden 1901-2001, Danmarks Statistik
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Figur 1. Antal indbyggere i udvalgte bytyper i perioden 1901-2001,  Danmarks Statistik
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2001-2016: De større lokalbyer har klaret sig godt, men de små har det hårdere
Fra 2001 til nu oplever lokalbyerne over 1.000 indbyggere en mindre fremgang på 1,6 %, mens de små 

lokalbyer med 5001.000 indbyggere oplever en voldsom tilbagegang. Fra 2001–2015 falder befolkningen 

i disse med godt 9%. I 2015 bor 3,9% af alle danskere i lokalbyer med imellem 5001.000 indbyggere, 5,3 

% i lokalbyer mellem 1.000 – 2.000 indbyggere og 9,5 % af befolkningen i lokalbyer mellem 2.0005.000 

indbyggere. I alt bor 18,7 % af befolkningen i en lokalby.

2001-2015: Befolkningen flytter mod byerne, men mange bor stadig i lokalbyer
På landsplan sker befolkningsforskydningerne dramatisk fra byer med under 20.000 til byer med over 

20.000. I 2015 bor der ca. 1,25 mio. mennesker i hovedstadsområdet og ca. 1,05 mio. mennesker i lokalbyer 

– men stadig bor knap 19 % af befolkningen i lokalbyer i 2015. Der er i 2015 705 lokalbyer mod 726 i 2001, 

hvilket skyldes at en gruppe byer omkring 500 indbyggere falder ud af betegnelsen.
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Figur 3. Antal indbyggere i udvalgte bytyper i perioden 2001-2016, Danmarks Statistik
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Lokalbyernes beliggenhed

Hver lokalby har deres unikke udviklingshistorie, 

udfordringer og potentialer. Men lokalbyernes beliggenhed 

spiller en rolle i forhold til at beskrive deres situation og 

potentialer. Det vigtige i denne sammenhæng er at være 

opmærksom på, om lokalbyen ligger i et landdistrikt tæt på 

eller længere væk fra de største byer, hvilket giver forskellige 

forudsætninger for lokalbyens fysiske, sociale  

og identitetsmæssige potentialer.

De geografisk betingede forskelle giver anledning til at 

tale om tre forskellige typer af lokalbyer: Pendlerbyen, 

oplandsbyen og landdistriktsbyen. Men dette betyder ikke, 

at den enkelte lokalby blot kan beskrives som pendler, 

lands eller landdistriktsby. Hver lokalby rummer træk fra 

LOKALBYENS 
BELIGGENHED SPILLER EN 
ROLLE FOR LOKAL BYERNES

de forskellige typer i mere eller mindre udpræget grad, og 

udfordringer og potentialer er forskellige for hver by.

Dermed er lokalbyernes beliggenhed i forhold til de største 

byer kun én forudsætning, der kan sige noget om lokalbyens 

potentialer. F.eks. kan den lokale service være bedre i byer 

med stor afstand til større byer, end i byer tæt på en større by. 

Og lokalbyer i landdistrikterne længere væk fra de største 

byer kan have et erhvervsliv og sociale kræfter, der er langt 

større end i byområder i eller tæt på større byer. Lokalbyerne 

kan dermed have potentialer, der kan opveje for ulemperne 

ved at ligge i et landdistrikt længere væk fra de største byer, og 

som er vigtige at identificere som grundlag for en omstilling.

Typer af lokalbyer er videreudviklet fra publikationen  

’Stationsbyer i dag’ fra 2014

POTENTIALER. DE GEOGRAFISK 
BETINGEDE FORSKELLE GIVER 
ANLEDNING TIL AT TALE OM TRE 
FORSKELLIGE TYPER AF BYER.
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Pendlerbyen

Oplandsbyen

Landdistriktsbyen

STØRRE BY

Pendlerbyen
• Ligger tæt på større by og i en 

vækstregions arbejdsmarked

• Præget af bosætning af unge 

familier med arbejde i nærliggende 

større by

• Nærheden til større by er vigtig for 

pendling, men grænsen for pendling 

kan rykkes, hvis byen tilbyder smuk 

natur

• Pendlerbyen har derfor ofte 

udstykninger i udkanten af byen, 

skoven eller landskabet

• Betegnes ofte som ’bosætningsbyer’ 

i den kommunale planlægning

Oplandsbyen
• Ligger med stor afstand til nærmeste 

større by

• Tidligere servicecentrum for 

landbruget

• Opretholder mange 

servicefunktioner og dens betydning 

for oplandet 

• Ældre borgere flytter til fra oplandet, 

hvilket kan svække grundlaget for at 

opretholde nogle servicefunktioner 

på sigt

• Aktive personer fra hele oplandet 

deltager i oplandsbyens sociale liv

Landdistriktsbyen
• Ligger i landdistrikterne længere væk 

fra de større byer

• Oplever større fraflytning, tab af 

arbejdspladser og byfunktioner end 

andre byer

• Mister betydning for oplandet
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Lokalbyens potentialer

Lokalbyerne står over for en ny virkelighed, hvor byerne er udfordret af forskellige 

indre og ydre årsager. Nogle af disse brydninger vil forstærkes, mens andre 

svækkes, men lokalbyen vil fortsat være udfordret. Målet er, at den enkelte by 

omstilles til at kunne klare den ny virkelighed, og sikres for fremtiden ved at tage 

udgangspunkt i netop dén bys potentialer i forhold til dens situation.  

Udgangspunktet for omstilling af lokalbyen er dermed en forståelse for den enkelte 

bys potentialer. Lokalbyernes potentialer kan i denne sammenhæng være både 

identitetsmæssige, sociale, økonomiske og fysiske karakteristika. Tilsammen 

danner de en helhedsorienteret fortælling om hver lokalby, der er nødvendig for at 

forstå den. 

For at kunne aktivere potentialerne, er det nødvendigt at prioritere. Både internt 

i hver by – hvilke potentialer er størst, og hvilke satser vi på? – og når der skal 

prioriteres mellem byerne på kommunalt plan – hvad kendetegner hver by, og hvad 

skal de kunne i fremtiden? Udgangspunktet er dermed en forståelse for byens 

potentialer, og vejen til målet er en satsning på netop de potentialer for at sikre byen 

for fremtiden. 

LOKALBYER ER LANGT 
FRA EN ENSARTET MASSE 
OG BYERNE STÅR OVER

FOR FORSKELLIGARTEDE 
UDFORDRINGER, DER 
KALDER PÅ FORSKELLIGE 
MÅDER AT OMSTILLE PÅ.
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Figur 6: Lokalbyerne kan beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af stedet, både i forhold til det fysiske miljø, det levede 
liv (herunder sociale og økonomiske forhold) og den immaterielle eller ’usynlige’ karakter. Denne metode er anvendelig i udvikling 
af strategier og visioner baseret på et steds unikke, stedbundne ressourcer.
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FYSISK 
De fysiske potentialer i lokalbyen dan

ner tilsammen byens basisfunktioner, in

frastruktur og rammer om hverdagslivet:

• Bygningsarv

• Beliggenhed

• Offentlig transport

• Tilgængelighed til arbejdspladser

• Sikre veje og stier

• Kommunale services og faciliteter

• Kultur og forsamlingshuse

• Dagligvarebutikker

• Børneinstitutioner og skole

• Idræts og fritidsfaciliteter

• Internetforbindelse

• Landskab

• Kulturmiljø

• Tilgængelighed til natur og rekreation

STEDSBUNDNE POTENTIALER 
I LOKALBYEN KAN VÆRE:

SOCIALT
De sociale potentialer i samspil med 

de økonomiske ressourcer i lokalbyen 

danner byens fælleskaber og hænger 

tæt sammen med byens kollektive selv

opfattelse:

• Lokalråd, bylaug eller lign.

• Indbyggere som ambassadører 

• Samarbejdsevne

• Idérigdom og iværksætteri

• Erhverv og handelsliv

• Befolkningssammensætning

• Familiære bånd

• Ildsjæle

• Fritids og foreningsliv

IDENTITET
De identitetsmæssige potentialer i 

lokalbyen danner tilsammen byens 

grundfortælling, personlighed og dens 

sammenhængskraft:

• Historisk udvikling

• Kulturhistorien

• Kulturmiljøets fortælling

• Landskabets karakter

• Lokale historier

• Hverdagsoplevelser

• Attraktioner

• Erhvervsmæssige styrker
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INSPIRATION TIL
OMSTILLING AF 
LOKALBYEN

Omstilling af lokalbyen 

Lokalbyen kan  alt efter deres mest udtalte potentialer  omstilles ved hjælp 

af forskellige tilgange. Efter at have identificeret og beskrevet en lokalbys 

karakteristika, kan netop disse fysiske, sociale og identitetsmæssige karaktertræk 

bruges som potentialer for en omstilling. 

En omstilling kan have mange former, anledningen kan være forskellig, og 

initiativet kan komme både oppefra og nedefra. På de efterfølgende sider viser 

forskellige eksempler, hvordan en omstilling kan tage udgangspunkt i lokalbyens 

potentialer og hvordan den kan tage form afhængig af lokale vilkår og ressourcer. 

Eksemplerne giver inspiration til, hvordan en omstilling kan gribes an.

De enkelte tilgange i eksemplerne er udvalgt efter deres eksempelværdi for 

omstilling af lokalbyen. Det betyder dels, at der også er udvalgt tilgange fra langt 

større byer end lokalbyen – blot eksemplet kan inspirere lokalbyen. Og dels, at hver 

eksempel er beskrevet ud fra en fysisk, social eller identitetsmæssig vinkel, men at 

der i hvert eksempel er en helhedsorienteret fortælling, der omfatter alle potentialer. 

I den enkelte lokalby kan en blanding af forskellige tilgange selvfølgelig finde sted.

16 OMSTILLING AF LOKALBYEN
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FYSISK
Når lokalbyen udfordres af at lokalbyens bystruktur ændres fra at have bymidten 

som centralt, historisk omdrejningspunkt til at have flere decentrale centre 

i byens periferi, er der behov for aktivt at tiltale en fysisk omstrukturering. En 

fysisk omstrukturering, der tager højde for steder og bygningers historiske og 

arkitektoniske betydning såvel som deres fremtidige brug.  

Bevaring, omdannelse og strategisk planlægning af lokalbyens bygninger, 

infrastruktur og basisfunktioner kan danne omdrejningspunkt for en omstillings

proces med fokus på fysisk kvalitet og ny brug af både bygninger og mellemrum. 

Eksemplerne viser forskellige måder at omstille lokalbyen fysisk:

Styrk bymidten

Lokalbyens urbane kvaliteter kan fastholdes gennem regulering og planlægning. 

Et greb man har benyttet sig af i Ringebu i Norge, hvor netop regulering har sikret en 

fast bystruktur med bymidten som et bo og arbejdssted, der tiltrækker handlende 

og besøgende.  

Herudover kan bevaring af lokalbyens historiske spor, velbevarede kulturmiljøer 

og bygningsarv i byens midte, som det har gjort det i Marstrand i Sverige, skabe 

interesse fra turismeerhvervet og pengestærke købere.

Fortæt lokalbyen og gentænk infrastrukturen 

Ved at rykke offentlige services, skoler, børnehaver og detailhandel ind mod 

centrum har man i Aschersleben i Tyskland skabt incitament for at bosætte sig i 

lokalbyens centrum. Samtidig har man haft fokus på at omdanne hovedtrafikårer 

med huller i husrækken til attraktive oplevelser ved at lade kunstneriske 

interventioner skabe nye indtryk og fornyet kontinuitet i bygningsmassen. 

Et andet greb findes i Dessau-Rosslau i Tyskland, hvor naturen er integreret 

i lokalbyens struktur ved at begrønne funktionstømte områder og skabe nye, 

styrkede forbindelser mellem centrum og periferi samt fortættede, stabile 

bebyggede øer, med specifikke kvaliteter. 

Udnyt tomrummet og skab nye mødesteder 

Udnyt tomrum i lokalbyen til at skabe nye midlertidige eller mere permanente 

aktiviteter, der skubber til forståelsen og betydningen af tomme grunde og forladte 

bygninger. En tilgang der i Halberstadt i Tyskland har vendt tomme områder til 

positive aktiver for byens identitet og sociale sammenhængskraft. 
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Styrkelse af bymæssige kvaliteter lokker oplandet til

Ringebu er en lille landsby, der ligger i en dal midt i Norge, der tidligere var 

kendt som en gennemkørselsby på den store Europavej. Men beboerne har 

altid ønsket sig mere end det. Ringebus indbyggere, handelsforeningen og 

kommunen havde en klar vision: Ringebu skal være en landsby med urbane 

kvaliteter; et sted hvor folk har lyst til at bo og arbejde, og hvor butikscentrene 

ikke trækker kraften ud af byen.

Drømmen om en landsby har altid ligget beboerne på sinde. Bystrukturen har 

ligget fast siden etableringen af jernbanen i 1899, hvor landsbyboerne ønskede 

sig en ”bymæssig bebyggelse”, og der arbejdes fortsat efter disse kvaliteter. 

I 1995 blev  den centrale Jernbanegata omlagt til gågade, ligesom der blev 

anlagt en park med legeplads og en pavillon. Igen i 2008 blev gågaden fornyet, 

så den nu fremstår af høj kvalitet med respekt for gågadens eksisterende 

træhuse, hvor specialbutikker, faste markeder og festivaller lokker oplandet til.

Som følge af denne udvikling er der siden 2008 er sket en 30% stigning i 

detailhandlen pr. indbygger. For fremtiden bliver udfordringen fortsat at 

bevare Ringebu som ”det attraktive midtpunkt i Guldbrandsdalen”, så handlen 

ikke flytter væk fra byens centrum. Gågaden med aktiviteter i gamle og nye 

bygninger og liv i gaden er blevet det vigtigste redskab for kommunen, hvor nye 

initiativer fortsat blomstrer. Handelsforeningen har taget initiativ til gratis wifi 

for handlende ved gågaden og en anden forening har etableret et udendørs 

galleri, der skal lede borgerne rundt i andre kroge af landsbyen. Kommunen 

har gravet en nærliggende å fri og arbejder desuden for at øge udbuddet af 

lejligheder omkring bymidten. For dette arbejde, entusiasmen og energien fik 

Ringebu den norske ”Statens Bymiljøpris” i 2011.

FYSISK

BELIGGENHED
Ringebu, Norge

INDBYGGERE 
1.350

STATUS I DAG 
Ringebu er ikke længere en 

fraflytningskommune, og 

byen er blevet tildelt Statens 

Bymiljøpris i 2011 for deres 

fortsatte arbejde med at styrke 

de bymæssige kvaliteter og 

handelslivet i byen.

Foto: Ringebu Kommune
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Satsning på kulturmiljøet skaber turisme

Yderst i den bohuslenske skærgård, fordelt over to øer med udsigt over 

Kattegat ligger den svenske by Marstrand. En by, der har gennemgået 

flere transformationer; fra ydmygt fiskerleje til attraktiv frihavn og til kendt 

turistområde. Marstrand er opstået som et fiskerleje, og placeringen ved vandet 

har herudover betydet, at hæren og flåden har sat sit tydelige aftryk i byen. En 

stor fæstning blev bygget efter Sverige erobrede området i 1658, og det lille 

fiskerleje opnåede med årene status som international frihavn. Indbyggertallet 

til næsten 1.500 i 1795, men med fjernelse af den gunstige frihavnsstatus – 

grundet smugleri – og med sildens forsvinden fra området gik byen tilbage til et 

være et lille fiskerleje ved havet. 

I dag er byen kendt som et eksklusivt feriemål for turister, der søger afslapning 

på bade og kursteder. Men hvordan går man fra fiskeri og søfart til turisme 

som det primære erhverv? Først og fremmest har de historiske spor i byen 

været afgørende. Gamle fiskerhuse, fæstningen og velbevarede kulturmiljøer 

trækker i dag turisterne til. Med Marstrands udpegning som kulturmiljø og 

med retningslinjer for ombygning, anvendelse og nybyggeri har man sikret de 

traditionelle, fysiske karaktertræk i byen. Det fysiske kulturmiljø fremstår i dag 

velbevaret, men i takt med udviklingen har byens sociale profil ændret sig. En 

stor interesse for at købe huse og konvertere dem til fritidshuse har resulteret 

i kraftigt stigende grund og ejendomspriser og til, at 50% af byens huse i 

dag har status som fritidshuse. Bevaring af det særlige kulturhistoriske miljø i 

Marstrand har ikke skabt en by med mange fastboende, men en ny slags liv i 

byen med rod i pengestærke købere, der besøger byen i weekender og i årets 

sommermåneder. 

FYSISK

BELIGGENHED
Marstrand i Sverige

INDBYGGERE 
1.300

STATUS I DAG 
En by ved havet, hvor et 

velbevaret kulturmiljø og 

historiske omgivelser har 

skabt grundlag for turisme og 

turistindtægter.

Foto: Marstrand.se
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Genetablering af centrum giver ny periferi

I den større by Aschersleben har man fokuseret på at reducere byens fysiske 

struktur, så den matcher det nuværende indbyggertal efter en årrække med 

fraflytning. Strategien går på at redesigne ’udefra og ind’ – det vil sige at nedrive 

i periferiens forstæder, mens bygningsarven i centrum af byen sideløbende 

forbedres. Som led i forbedring af bymidten er offentlige services, skoler, 

børnehaver og detailhandel rykket ind mod centrum, hvilket har skabt større 

incitament for at bosætte sig i det renoverede historiske centrum. 

Et markant problemområde for byens image består i en ringvej, der 

adskiller byens historiske midte fra dets nyere områder og fungerer som 

hovedfærdselsåre med 17.000 køretøjer passerende i døgnet. Den massive 

trafik har fået beboere langs ringvejen til at fylde flyttekasserne og flytte væk 

fra støj og forurening, hvilket har efterladt husrækkerne langs ringvejen med 

75% tomme bygninger. Dette problem blev centralt i byens redesign, for hvordan 

omdanner man utiltalende, kedelig trafikslum til en attraktiv oplevelse? 

Svaret blev en blanding af målrettet nedrivning og kunstneriske interventioner i 

tomme bygninger og i husrækkens huller – verdens første ’DRIVE THRU Gallery’. 

Transformationen har givet den forbipasserende bilist fornyet indtryk af det 

offentlige rum og en oplevelse, der er tilpasset bilens tempo. Store kunstværker 

og skiftende udstillinger mellem de tilbageværende bygninger skaber fornyet 

kontinuitet i husrækken. Lysinstallationer i tomme bygninger tiltrækker øjets 

opmærksomhed i nattemørket og kaster nyt lys på det efterladte og øde. 

Kunstværkerne appellerer til de forbipasserende, inviterer til at standse op på 

sin færd og inspirerer til diskussion om den offentlige kunsts rolle i en bys udtryk 

og udvikling.

BELIGGENHED
Achersleben i Sachsen 

Anhalt, Tyskland (IBA 2010)

INDBYGGERE 
29.600

STATUS I DAG 
En by, der fortsætter arbejdet 

med at mindske byens 

dimension gennem nedrivning 

i periferien og centralisering af 

funktioner

Foto: DRIVE THRU Gallery Achersleben

FYSISK
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Fortætning i zoner skaber et grønt bymiljø 

DessauRosslau har haft en befolkningsnedgang på 25% over 20 år. 

Afindustrialisering og strukturelle udfordringer har ledt til at tænke i alternative 

strategier om fortætning i en række ”øer” med landskabszoner imellem. 

I mange år satsede man i byen på vækst og byggeaktivitet men efter en 

årrække indså kommunen, at en traditionel udvikling ikke kom til at ske. Man 

måtte tænke anderledes, og det blev besluttet at fokusere på kvalitet frem for 

kvantitet.

Resultatet er blevet en nedrivningsstrategi, der skrumper byen over 

lang tid og transformerer en hullet by til en række små, stabile ”øer” med 

specifikke kvaliteter. Øerne står stærke og med et forbedret socialt netværk. 

Nedrivning sker i områderne imellem og former en sammenhængende grøn 

landskabszone, som omkranser de befolkede øer. 

I landskabszonerne inviteres frivillige borgere til at tage ejerskab for deres 

nærmiljø ved at sponsorere og drifte dele af landskabet. Andre steder er de 

tomme områder i byen erstattet af vilde enge, som tilbyder et attraktivt, grønt 

uderum for byens borgere. Engene er billige at vedligeholde og tilbyder et 

frodigt miljø, hvor der i dag gror planter, som ellers har været på lister over 

udrydningstruede arter. 

Strategien er udarbejdet i et samarbejde med Bauhaus. Dessau var hjemsted 

for Bauhausskolen fra 19251933.

BELIGGENHED
DessauRosslau i  

SachsenAnhalt, Tyskland  

(IBA 2010)

INDBYGGERE 
84.600  

STATUS I DAG 
En by af koncentrerede, stabile 

øer med landskabszoner 

imellem

Foto: The Ministry for Regional Development and Transport of the Federal State of SaxonyAnhalt

FYSISK
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Eksperimenter skubber til forståelsen af tomme bygninger

I Halberstadt i Tyskland har et faldende befolkningstal, et stagnerende 

ejendomsmarked og følgende tomhed i byen ført til nye kunstneriske tiltag på 

byens tomter. Tiltagene har både midlertidig og permanent karakter og viser, 

hvordan tomme områder kan vendes til ressourcer. 

I stedet for at fokusere på at udfylde tomme områder efter fx en 

nedrivningsindsats viser Halberstadt potentialet ved at udnytte tomrum i byen 

til at skabe nye aktiviteter. Aktiviteter, der ændrer synet på tomme områder fra 

at være et symbol på tab og nedgang til at være mulighedsrum. 

Igennem kunstneriske og performative events giver man deltagerne 

en anderledes oplevelse af stederne. Eksempler er en picnic på et af 

byens utiltalende parkeringsarealer, hvor maden indtages sammen med 

skuespilleres højtlæsning af litterære værker. En filmaften på en central plads 

i byen. En koncert i den tidligere kommunale svømmehal, hvor musikere spiller 

fra den tomme pool mens sangere optræder oppe fra kanten af poolen. 

Eksperimenter som skubber til, hvordan man ser og forstår steder og hvad de 

betyder for én.  

Huller i husrækken har oftest en negativ betydning, men tomrummene er ikke i 

sig selv negative. De rummer potentialer for nye aktiviteter, der kan være med til 

at skubbe perspektivet og ændre forståelsen af tomme steder som negative til 

at være medskabere af en ny identitet og nye værdier for byen.

BELIGGENHED
Halberstadt i SachsenAnhalt, 

Tyskland (IBA 2010)

INDBYGGERE 
40.500

STATUS I DAG 
Gennem kunstneriske og 

performative events har 

Halberstadt omdannet huller 

i bygningsrækken til positive 

aktiver for byens identitet og 

udvikling.  

Foto: The Ministry for Regional Development and Transport of the Federal State of SaxonyAnhalt

FYSISK
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SOCIALT
Det sociale fællesskab sammen med de økonomiske ressourcer i lokalbyen er 

stærke drivere for en langsigtet, positiv og forankret omstillingsproces. 

I en situation med behov for omstilling er det essentielt at gribe fat i de eksisterende 

ressourcer til stede i lokalbyen for at skabe en positiv og ikke mindst langtidssigtet 

udvikling. En udvikling der ikke nødvendigvis indebærer vækst i traditionel forstand 

men øget livskvalitet for byens beboere og bæredygtighed.  

Etabler nye samarbejdsformer og partnerskaber 

Styrk erhvervslivet og livet i bymidten gennem nye samarbejdsformer, som i 

Dannenberg i Tyskland, hvor byens indbyggere og erhvervsliv i et partnerskab med 

kommunen er gået sammen om at nytænke udlejning af tomme butikslokaler og 

skabe fornyet liv i bymidten. Eller som det kan ses i Nelsonville i USA , hvor driftige 

lokale er indgået i partnerskaber med grundejere om et skabe et entreprenant 

bymiljø.

Lad det lokale initiativ bære udviklingen

Gør lokalbyen modstandsdygtig ved at tage udgangspunkt i det lokale initiativ og 

idérigdom. I Totnes i England er omstilling af byen bundet op på lokale borgeres 

involvering i selvforsynings og fødevareprojekter. Et greb, der appellerer til 

og  tiltrækker nye ressourcestærke tilflyttere. Et eksempel på grebet ses også i 

Klosterbuuren i Holland, hvor et borgerinitiativ baner vejen for en sundere lokalmiljø 

med højere livskvalitet.

23OMSTILLING AF LOKALBYEN



24 OMSTILLING AF LOKALBYEN

Nye samarbejdsformer forvandler tomme lokaler nyt byliv

I den nordtyske by Dannenberg er 22 tomme butikslokaler forvandlet til 22 

individuelle butikker i bymidten. Opskriften har været en kombination af fysisk 

opgradering og satsning på innovative samarbejdsformer.

Efter en områdefornyelse, hvor hele bymidten fik et fysisk løft, facaderne på 

hyggelige gamle bindingsværkshuse blev sat i stand, der blev trafiksaneret og 

etableret nye parkeringspladser stod man tilbage med et problem; butikkerne 

stod tomme. 

Kommunen oprettede en enhed kaldet ”Stadtmarketing” bemandet af en 

kommunal medarbejder, som havde taget del i bymidtefornyelsen og derfor 

havde et grundigt kendskab til byen og et stærkt netværk blandt byens aktører.

Hun tog fat i en bestemt gruppe aktører: grundejerne af butikslokalerne. 

Sammen skabte de et innovativt forsøg, hvor butikslokaler blev udlejet til 1 euro 

pr. kvadratmeter om måneden det første år (750 kr. om måneden for 100 m2). 

Et tiltag, der har sikret nye butikker i alle lokaler og fornyet byliv i Dannenbergs 

bymidte. Efter det første år blev der indgået individuelle aftaler om udvikling 

mod normalt markedsleje. 

Stadtmarketingenheden har desuden været omdrejningspunkt for dannelsen 

af et byforum, hvor både borgere, foreninger, erhvervslig, turismeaktører og 

politikere løbende mødes og drøfter byens fremtidige udvikling. 

BELIGGENHED
Dannenberg i Tyskland, 100 

km fra Hamburg

INDBYGGERE 
8.000

STATUS I DAG 
Ingen tomme butikslokaler i 

bymidten i Dannenberg

Foto: Elbtalaue Wendland

SOCIALT
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Ildsjæles øje for de lokale potentialer skaber fornyet liv

I den historiske kulmineby Nelsonville har et civilsamfunds driftige ledere vendt 

udviklingen omkring byens centrale torv fra øde og slidt til et blomstrende sted. 

Med en subsideret huslejeordning til kunsthåndværkere har man i løbet af en 

femårig periode istandsat butiksfacaderne omkring det centrale torv og givet 

stedet og økonomien et nyt liv. 

Nelsonville er en tidligere kulindustriby, der i starten af 1900tallet var på sin 

højde. Byen ligger hengemt i en nationalpark og med en stor hovedvej, der 

suser udenom byen. Bygningsmassen i midten af byen er præget af denne tid 

med huse i Victoriansk stil, men mod årtusindskiftet stod 75% af disse tomme 

og i forfald. En strategi for udvikling af bygningerne omkring det centrale torv 

blev igangsat af lokale uddannelsesinstitutioner og lokale ildsjæle, der så 

værdien ved en udviklingsstrategi baseret på at lokalisere potentialet i både 

bygningsarven såvel som et entreprenant kunstmiljø i et lokalområde med 

mere end 1.100 unikke virksomheder. 

Ved at analysere potentialer i lokalsamfundet og ikke lade sig vente på, at 

myndighederne tog affære, indgik de lokale i stedet partnerskaber med 

grundejere og andre beboere for at finde midler til at igangsætte deres 

strategi.  De tidligere tomme butikslokaler udlejes til en favorabel pris, og 

lejerne investerer til gengæld energi i at istandsætte facaden og gøre 

butikkerne indbydende. Resultatet er et mere et attraktivt bymiljø med handel i 

butikkerne og liv på pladsen, ligesom det igen er blevet attraktivt for investorer 

udefra. Bystyret er siden skiftet og blevet involveret i projektet, ligesom 

opmærksomheden og frivilligheden blandt de lokale er steget og har skabt 

opmærksomhed om borgernes eget engagement i byens udvikling.

BELIGGENHED
Nelsonville, Ohio, USA

INDBYGGERE 
5.300

STATUS I DAG 
Der er igen liv på torvet med 

ugentlige markedsdage 

og festivaller, og byen er 

for nyligt blevet en del af 

det landsdækkende Main 

Streetprogram, der arbejder 

for bevaring af historiske 

handelsgader og styrker 

de mindre lokalsamfunds 

organisering, promovering, 

design og økonomiske 

fundament.

Foto: Nelsonville Chamber of Commerce

SOCIALT
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Bæredygtig omstilling som udviklingsstrategi

I Sydvestengland ligger byen Totnes, der er den første i et stort internationalt 

netværk af ’transition towns’ – omstillingsbyer. Omstillingsbyen er et initiativ, 

hvor borgere går sammen for at gøre  

deres lokalsamfund mere modstandsdygtig mod kriser, med større  

lokal selvforsyning af især fødevarer og energi. 

Totnes er blevet et foregangseksempel for omstilling med udgangspunkt i det 

lokale initiativ og idérigdom. Her går kompetencer sammen i tematiserede 

grupper, der søsætter forskellige projekter om mad, transport, forretning, 

sundhed og energi. F.eks. er en gruppe mennesker gået sammen om at plante 

over 300 frugt og nøddetræer, hvor pointen er at frugt og nøddeplantagerne 

bidrager til en højnet adgang til lokale fødevarer. Et andet initiativ er The Totnes 

Pound, en lokal møntfod, hvor lokale handlende og butikker selv bestemmer, om 

de har lyst til at betale med og modtage møntfoden. På den måde er de lokale 

med til at støtte handelslivet i byen, da pengene bliver i den lokale økonomi. 

Fælles for alle initiativer er en inkluderende proces, hvor lokale inviteres til at 

tage ejerskab ved at bruge deres kreativitet og opbygge netværk med andre 

organisationer. Det skaber en helt særlig forankring af projekterne, som giver 

øget mod til at søsætte nye projekter, da man er sikret opbakning i lokalområdet.

Pointen ved Transition Town er ikke at have alle svarene på fremtidens 

udfordringer, men nærmere at turde være visionær og katalysator for nye 

projekter, der udfolder og konkretiserer visionen om bæredygtige, robuste og 

modstandsdygtige byer. 

SOCIALT

BELIGGENHED
Totnes i England

INDBYGGERE 
8.000

STATUS I DAG 
Byen er i dag kendt som den 

førende omstillingsby og 

tiltrækker en ny type beboere 

end tidligere nemlig de 

ressourcestærke familier, 

ligesom frivilligheden og 

engagementet står stærkt.

Foto: Educational Geography
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Borgerinitiativ skaber livskvalitet i en affolket provins

I den nordlige provins Groningen i Holland ligger Kloosterburen, en lille landsby 

med 700 indbyggere. Byen er ligesom resten af kommunen præget af gradvis 

affolkning, hvilket betyder at kommunal service stille og roligt forsvinder fra 

landsbyen. Som konsekvens står kommunen og landsbyen derfor over for at 

finde nye løsninger for f.eks. velfærd, pleje og jobskabelse.

Et borgerinitiativ ved navn SintJan Kloosterburen har taget udfordringen op og 

sat som mål at bidrage til et sundt og levende lokalmiljø. Initiativet opstod i en 

gruppe af forældre til børn med udviklingsforstyrrelser, der i 2003 tog initiativ til 

i fællesskab at finde en passende form for bolig og pleje til deres børn. Svaret 

på dette lå i deres landsby, hvor børnene bliver set og er kendt, og hvor de kan 

udvikle sig i et sikkert miljø hvor de er fuldgyldige medlemmer af samfundet. 

Siden er projektet blevet til hele byens, hvor målet er at skabe livskvalitet for 

alle byens borgere ved hjælp af en integreret plan for sundhed, jobskabelse, 

beboelse, kulturliv og økologi. 

Initiativet tager udgangspunkt i landsbyens eksisterende ressourcer  både er 

menneskene, historien, kulturlivet og naturen. Kloosterburen betyder klostrets 

naboer og historien om det lokale kloster spiller en rolle for byens fællesskab. 

SintJan Kloosterburen er et eksempel på, hvordan borgerinitiativ og sammen

tænkning af muligheder og udfordringer kan skabe nye samarbejdsformer og 

ideer, så livskvaliteten i landsbyen igen kan blomstre. Udfordringen ligger i at 

skabe både gode rammer og fleksibilitet for projektet, så man kan skabe en ny 

model for velfærd i partnerskaber mellem myndigheder og borgere. Projektet, 

der stadig er i sin vorden, er blevet udnævnt som et af de 10 bedste projekter 

imod affolkning i Hollands provinser.

BELIGGENHED
Kloosterburen, Holland

INDBYGGERE 
700

STATUS I DAG 
Indbyggerne i 

Kloosterburen har med 

succes skabt alternative 

organiseringsformer for 

konkrete udfordringer ved 

affolkning i landsbyen.

Foto: Sintjan Kloosterburen

SOCIALT
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IDENTITET
Lokalbyens identitet og grundfortælling kan styrkes og skærpes med det formål at 

opnå en fælles vision og retning for byens udvikling samt tydelig målsætning i en 

omstillingsproces.   

Som historiske omdrejningspunkter for lokal handel og udveksling har lokalbyerne 

haft identitet som det regionale centrum. Udtømning af lokalbyens handelsliv 

i byens centrum sammen med ændringer i lokalbyens funktionelle rolle kan 

betyde et identitetstab og behov for at genfortolke lokalbyens betydning samt 

sammenhængskraft. 

Genfortolk lokalbyen

Inddrag borgernes idéer og drømme for lokalbyens fremtid og giv dem et fysisk 

udtryk for at skærpe identiteten for og relationen til byen. I Farsund i Norge har 

kunstnere i samarbejde med borgere genfortolket byen ved hjælp af kunstneriske 

aftryk i byrummet. 

Sats på det overraskende

Funktionstømte bygninger kan tilbyde rammer til funktioner, der skaber en 

overraskende attraktion i lokalbyen. I Kinlochleven i Skotland blev et tidligere 

smelteværk til et succesfuldt isklatrecenter, der har skabt en ny identitet og 

destination i den lille ny.  

Skab et samlet brand

Giv byen et overordnet brand og lad nye initiativer støtte op om byens 

hovedfortælling og profil, som man har gjort det i Ludlow i England med et koncept, 

der fokuserer på lokal produktion og bæredygtighed. 
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Kunst sætter fokus på byrummets betydning

I 2004 vedtog man i byen Farsund, at byens gader og pladser skulle fornyes 

og renoveres. Farsund er en gammel søfartsby ud til Skagerak, hvor byens 

huse fortæller byens relation til søfarten. Ved renoveringen af byens gader og 

pladser, valgte man derfor at vejene ligeledes skulle bære en fortælling om 

byen og dens indbyggere. 

Et gadekunstprojekt blev sat i gang, hvor kunstnere i samarbejde med borgere 

blev bedt om at tolke byens historie og særtræk. Projekterne endte med en 

række fysiske aftryk i byen, hvor gadekrydsene i den gamle by symbolsk 

er blevet til kunstneriske fortællinger om byrummets betydning for byen og 

borgerne. 

En del af projektet blev til en fartdæmpende installation, hvor rødlige, sorte 

og grå brosten skaber en mosaik, som matcher husene og bymiljøet og 

samtidigt sænker farten i byrummet. En anden del af gadekunstprojektet var 

en skattekiste med drømme om fremtidens by, fortalt af byens unge og ældre 

borgere, der blev gravet ned under et centralt gadekryds i byen.

Projektet viser, hvordan brugen af gader og pladser på denne måde skærper 

sanser og engagementet, når borgere færdes gennem byen. Det er her 

borgerne mødes, orienterer sig og byens fortællinger bliver til. Projektet blev til 

en fin fortælling om de centrale gaders betydning for byens borgere, der var 

med til at styrke deres relation til stedet.

IDENTITET

BELIGGENHED
Farsund, Norge

INDBYGGERE 
9.500

STATUS I DAG 
Gennem enkle og kreative 

greb i byens fysiske udtryk har 

Farsund skabt en række byrum 

med positive fortællinger om 

byen. Projektet er i gang med 

at blive evalueret, før der tages 

beslutning om en eventuel 

videreførelse. 

Foto: Farsund Kommune
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Fra smelteværk til verdenskendt isklatrecenter

I det tyndtbefolkede skotske højland ligger byen Kinlochleven. Oprindeligt to 

separate lokale fællesskaber placeret på hver sin side af floden Leven, der i 

kraft af tilstedeværelsen af aluminium i området blev forenet til én industriel by 

med tilhørende smelteværk. Et smelteværk som siden har dannet grundlag for 

byens skiftende identitet. 

Med konstruktionen af et smelteværk fulgte adgang til elektricitet til samtlige af 

byens hjem som de første i verden – deraf Kinlochlevens historiske tilnavn: The 

Electric Village. Men med industriens udflytning i 1996 lukkede smelteværket og 

med lukningen fulgte tabet af beboere, virksomheder og handelsliv, hvormed 

fremtiden så usikker ud for byen.

I dag er byen blevet verdenskendt for noget andet: The Ice Factor –et klatrecenter 

placeret i det funktionstømte smelteværk med verdens største indendørs 15 

meter høje isklatrevæg. I klatrecenteret kan både nybegyndere og eksperter i 

alle aldre lære og øve alle tænkelige klatreteknikker på forskellige klatreruter, 

der varierer i sværhedsgrad. Siden centeret åbnede i 2003 er der blevet tilføjet 

udendørsfaciliteter og aktiviteter, hvor man bl.a. kan komme på guidede ture og 

kurser i de omkringliggende bjerge.

Manden bag idéen om at omdanne det tidligere smelteværk til en verdenskendt 

turismedestination er selv klatrer foruden entreprenør og hedder Jamie Smith. 

Hans vision har været at gøre ekstremsport universelt tilgængeligt og sjovt, og 

med centerets 130.000 årlige besøgende og markante betydning for den lokale 

økonomi såvel som byens forureningsniveau har The Ice Factor vundet op til flere 

priser indenfor både turisme og miljø. 

IDENTITET

BELIGGENHED
Kinlochleven, Skotland

INDBYGGERE 
1.000

STATUS I DAG 
Fra at have været en tom 

industribygning er The Ice 

Factor i dag blandt top fem 

indenfor turismedestinationer 

i det skotske højland og 

kendt verden over for sine 

imponerende faciliteter 

indenfor klatring.

Foto: The Ice Factor
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Et bredt forankret brand rummer udviklingspotentiale 

I det vestlige England på grænsen til Wales ligger Ludlow. Den første engelske 

by til at blive udnævnt som Cittaslowby. En status og et koncept, der fokuserer 

på lokal produktion, bæredygtighed og på at forbedre livskvaliteten ved at 

sænke tempoet – både i brugen af byens rum og i trafikken, der flyder igennem 

dem.

Med Ludlows borgmester i front for Cittaslowbevægelsen inddrog man både 

byens ældre og yngre beboere i processen med at virkeliggøre den nye 

brandstatus. De ældre gav bl.a. input til placering af bænke og sammen med de 

unge fra byens sociale boligområder byggede man en skatepark. 

Tilgangen vidner om en forståelse af Cittaslow som viljen til at udvikle byen 

gennem inddragelse af borgeres, virksomheders og institutioners ønsker 

og behov. En bypolitisk ideologi, der ikke fremspringer af bevaringsværdige 

miljøer eller naturskatte men af politisk mod og vilje til at skabe udvikling i et 

partnerskab med indbyggerne. 

Et eksempel på udvikling gennem partnerskaber mellem mange forskellige 

aktører ses i byens årlige madfestival, som fylder Ludlow med besøgende 

og har markeret byen som et sted med stort udvalg af lokalt producerede 

fødevarer af høj kvalitet. Madfestivalen er et resultat en koordineret indsats og et 

fællesskab mellem kommunen og den lokale afdeling af Slow Food, butiksejere, 

restauranter samt lokale producenter. 

BELIGGENHED
Ludlow i det vestlige England 

på grænsen til Wales

INDBYGGERE 
11.000

STATUS I DAG 
Bredt forankret byudvikling og 

etablering af partnerskaber 

foranlediget af status 

som Cittaslowby. Selve 

betydningen af Cittaslow 

brandet er i dag gledet i 

baggrunden. 

Foto: Ludlow Town Council

IDENTITET
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METODE
Udviklingen af denne guide er sket i 2015 i samarbejde med Esbjerg 

Kommune, Ikast-Brande Kommune, Mariagerfjord Kommune, Skive 

Kommune og Vejle Kommune.

Guiden er udviklet gennem en gennemgang af eksisterende viden på 

området, statistisk analyse og interviews med kommunerne. Guidens 

anbefalinger til omstilling er udviklet gennem individuelle og fælles 

workshops med kommunerne.

Guidens inspirationseksempler er indsamlet og bearbejdet med hjælp fra 

de respektive projekter, og det samlede materiale er redigeret af Dansk 

Bygningsarv.

Guiden er udgivet med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervs- og 

Vækstministeriet.
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VIL DU VIDE 
MERE?
LITTERATUR

Hvis du vil vide mere om lokalbyen har særligt følgende publikationer behandlet dele af 

problematikken enten gennem et fokus på typer af byer eller regionale studier:  

Mindre stationsbyers sammenhængskraft 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014

Stationsbyer i dag
Udarbejdet for Realdania af Center for Strategisk Byforskning, 2013

De mindre byer i Syddanmark
Region Syddanmark, 2011

KONFERENCER

Udvikling i de små og mellemstore byer
Afholdt i København i 2014, og arrangeret af Center for Strategisk Byforskning og Dansk 

Byplanlaboratorium

Stationsbyer i forandring
Afholdt i Bording i 2014, og arrangeret af Ikast-Brande Kommune, Realdania og Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter



OMSTILLING AF 
LOKALBYEN
En guide med international inspiration

Denne guide samler viden om lokalbyers situation, 
muligheder og udfordringer og giver international 
inspiration til, hvordan lokalbyen kan omstilles.




