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Ministeriets arbejde med byregioner

• At tage en status på udviklingen 
af byregionsamarbejdet i 
Danmark

• Se på merværdien af 
byregionsamarbejdet

• Potentialer for det videre 
arbejde, dels i byregioner (by-
opland), dels mellem byregioner 
(national betydning).

• Konference og møderække med 
de største byer



Hvad er byregioner?

• En frivillig ramme for handling eller mål, der 
repræsenterer fælles interesser i et geografisk 
område

• Initiativer med henblik på at give fælles fordele 
for byer og opland 

• Et politisk og organisatorisk setup

• I visse tilfælde er byregionen (business region) 
sammenfaldende med de eksisterende 
administrative grænser andre gange går det på 
tværs
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Hvorfor byregioner?

• I en række tilfælde kan samarbejdet i en byregion begrundes 
historisk og med den industri, der har været i området

• I andre tilfælde skyldes samarbejdet i første række et  politisk 
ønske om at oprettet et samarbejde

• En byregion dækker et fysisk areal, hvor center og opland 
samarbejder og er forbundne gennem flere funktionelle 
forbindelser / interesser 
– Kritisk masse 
– Branding 
– Pendling (transportnetværk og infrastruktur, veje, toge, broer etc.)
– Erhvervssamarbejde
– Demografi (serviceydelser) 
– Fælles naturressourcer (planlægning) 
– Triple helix samarbejder



• Fire udviklingsmuligheder: 

– Alliancepartnere inden for regionen eller i 
geografisk nærhed

– Alliancer mellem danske byregioner

– Alliancepartnere i forhold til andre 
europæiske byer

– Alliancer med fokus på bestemte emner 
(eksport eller fælles markedsføring)

Fremtidige alliancepartnere



Byregioner og provinsbyer
• Business Region North Denmark

– Hirtshals (6.028 indb.), Hjørring Kommune 

• Business Region Aarhus
– Grenå (14.454 indb.), Norddjurs Kommune 

• Greater Copenhagen area
– Maribo (5.936 indb.), Lolland Kommune
– Haslev (11.306 indb.), Fakse Kommune
– Vordingborg (11.686 indb.), Vordingborg 

Kommune

• Storbyregion Esbjerg
– Bramming (7.018 indb.), Esbjerg Kommune 
– Varde (13.471 indb.), Varde Kommune

• Byregion Fyn
– Faaborg (7.249 indb.), Faaborg Midtfyn 

Kommune
– Assens, (6.012 indbyggere) Assens 

Kommune

• Ikke i etableret byregion
– Lemvig (7.141 indb.), Lemvig Kommune



• Hvad kan provinsbyerne 
bidrage med i 
byregionernes udvikling?

• By og opland er ikke 
hinandens modsætninger, 
men kan komplementere 
hinanden

• Oplandet har især 
betydning i forhold til:
– Bosætning

– fødevarer

– Natur

– Turisme

– Erhvervsudvikling

Oplandet i byregionerne

Foto: Colorbox



Næste skridt Smart Regions? 
• Det digitale mindsker afstandes betydning 

– Førerløse biler

– Samkørsel: fx. GoMore og MinBilDinBil

– Fleksibelt arbejdsmarked: fx Taskrabbit og 
Elance

– Crowdfunding og crowdsourcing: kickstarter, 
Boomerang, Tagdel

• Men tæthed er stadig en faktor
– Digital (dele)økonomi: Uber, Airbnb, Bringers, 

Ahandyhand, Dinnersurfer

• Ny borgerinddragelse og dialog også over 
store afstande
– Sociale medier Facebook, Twitter, Snapchat  

etc. 

The journalist used Uber to get around, People Per Hour to find a 
freelancer to write a story for him, Priv to get some beauty treatment 
done, Jinn to get some food delivered and even Tinder and Grindr to 

find some human interaction.

http://diginomica.com/2015/03/16/sharing-economy-current-form-just-capitalist-
con/
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Spørgsmål? 


