
Nakskov
grøn energi 
innovation
by- og sejler-
turisme

En stolt industriby i knæ. Nakskov 
ligger langt fra alfarvej, men markerer 
sig med store og innovative initiativer 
inden for grøn energi. Byen satser på 
at udnytte potentialet i by- og sejler-
turisme.

Slagelse
uddannelse 
bosætning  
sundheds-
klynger

En centralt placeret provinsby med 
god tilgængelighed. Byen satser på 
uddannelse, bosætning og klynger 
inden for sundhed.

Frederikshavn
ombygning 
af skibe 
grøn innovation
oplevelser

En gateway mod resten af Norden. 
Frederikshavn er en betydningsfuld 
havneby, der er i gang med en omstil-
ling fra industri til vidensøkonomi. Det 
er en by, der satser på grøn innovation, 
ombygning af skibe og oplevelser. 

Sønderborg
branding
byomdannelse  
videnserhverv 
miljø

En ambitiøs by nær grænsen. Søn-
derborg satser stort på branding, 
byomdannelse og videnserhverv og 
vil i fremtiden fokusere på miljø, ud-
dannelse og bosætning. 

Løgstør Frederikshavn

Faaborg

Slagelse

Nakskov

Herning

Sønderborg

Struer

Indbyggere Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Løgstør
stedbundne 
ressourcer
turisme
oplevelser

2006  4.434 
2011  4.357

2006  23.636 
2011  23.339

2006  7.234 
2011  7.178

2006  31.778 
2011  31.979

2006  14.240 
2011  13.560

2006  44.437 
2011  46.279

2006  27.391 
2011  27.237

2006  10.957 
2011  10.572

En provinsby, der ligger centralt ved 
Limfjorden, med en identitet tæt knyt-
tet til fjordkulturen. Løgstør satser på 
at udvikle de stedbundne ressourcer 
og styrke turismen og oplevelses-
økonomien.  

Hvad vil provinsbyerne?
– byroller og bymidter 
i forandring 

Herning
innovation
uddannelse
messer
kulturevents

En provinsby med vokseværk og udvik-
ling i generne. Der satses på innova-
tion, uddannelse, bosætning, messer 
og store kulturevents. 

Struer
bosætning 
videnserhverv 
natur 
kultur

En by, hvis identitet og udvikling gen-
nem mange år har været tæt forbundet 
med én virksomhed – B&O. Struer 
satser på videnserhverv og bosæt-
ning – med fokus på natur, kultur og 
historie.  

Faaborg
bosætning
kunst og kultur 
aktiv turisme
natur

En velbevaret købstad for enden af 
en vej. Faaborg er en stolt provinsby 
i naturskønne omgivelser, der satser 
på bosætning, kunst, kultur og aktiv 
turisme.   

www.dac.dk/provinsbyer
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Denne brochure er en sammenfatning 
af en større rapport udarbejdet af et 
team fra Dansk Arkitektur Center og 
Byplanlaboratoriet for Naturstyrelsen. 
Formålet er at tilvejebringe information 
om situationen i danske provinsbyer 
uden for landets vækstområder.

Udgangspunktet for projektet er otte 
casebyer, som repræsenterer forskellige 
typer provinsbyer. Kriteriet for udvæl-
gelsen af casebyerne er, at de ligger 
uden for landets primære vækstom-
råder, at de er fordelt over hele Dan-
mark, og at de repræsenterer forskellige 
størrelser af byer. Projektets casebyer 
er Frederikshavn, Løgstør, Struer, Her-
ning, Sønderborg, Faaborg, Slagelse 
og Nakskov. 

På www.dac.dk/provinsbyer kan du fin-
de rapporten, der går i dybden med hver 
by og deres forskellige udfordringer. 

Om  
projektet 
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Hvad er 
provinsbyernes 
største 
udfordring? 

Johan Bramsen
Chefkonsulent,
Pluss Leadership

”Udfordringen  
er at kende og aner-
kende den enkelte 
bys vilkår, herunder 
centraliseringen, som 
både er markeds-
mæssigt og politisk 
bestemt.”

”Det er en hoved- 
udfordring at tiltrække 
private investeringer  
til provinsbyerne. 
Desuden er det en stor 
udfordring, hvordan vi 
– i provinsbyerne såvel 
som i resten af landet 
– indretter byerne når 
antallet af ældre over 
70 år forventes at stige 
med næsten 400.000 
over de næste 20 år.”

Niels Boje Groth
Seniorforsker,
Skov & Landskab,  
Købehavns Universitet

”En af udfordringerne er 
at tilpasse sig den rela-
tionelle geografi. Hvor-
dan er en bys erhvervs-
liv eksempelvis hængt 
op på andre byers, og 
hvordan er samarbejdet 
mellem lokale uddan-
nelsesinstitutioner og 
universitetsbyer? ”

Sven Erik Sloth Rolandsen
Projektleder,  
COWI
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Torsten Bo Jørgensen
Direktør,
byrejsen.dk – 
Strategisk Byudvikling

Per Riisom
Arkitekt,  
Gehl Architects

”Udfordringen for 
byerne er at udvikle 
deres egen identitet og 
styrker i samarbejde 
med borgere, erhvervs-
liv og uddannelses-
institutioner.”

”I forhold til erhvervs-
udvikling er der en 
fortsat bevægelse, hvor 
virksomhederne flytter 
mod de større byer. Det 
gælder selv de små og 
mellemstore virksom-
heder, som tidligere 
primært lå i provinsen.”

”Det samlede lokale 
lederskab og ledelses-
miljø har afgørende 
betydning for byernes 
udvikling.”

Bjarne E. Jensen
Sekretariatsleder,  
REG LAB
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De udfordringer, som provinsbyerne uden for de 
største vækstområder står overfor i dag, er ikke 
de samme som for blot få år siden. I dag er det 
i høj grad op til provinsbyerne selv at definere 
deres rolle i verden. Hvad skal de leve af? Hvem 
og hvad skal de forsøge at tiltrække og fastholde? 
Og hvordan skal de gribe udfordringerne an? 

Det er den virkelighed, som globaliseringen, 
overgangen til et videns- og oplevelsessamfund 
og Strukturreformen har skabt. Dermed har pro- 
vinsbyerne også et større ansvar for selv at styre 
udviklingen. 

Fra 1970’erne og frem til 2000 var bymønster-
tankegangen en integreret del af byudviklin- 
gen og planlægningen. Det kom klart til udtryk i 
region- og kommuneplanlægningen, hvor byerne 
blev tildelt roller i et hierarki bestående af lands-
dels-, egns-, kommune- og lokalcentre. Hvert 
center-niveau skulle byde på et vist minimum 
af servicefunktioner, såsom skoler, børnepas-
ning, detailhandel m.m. I stigende grad er dette 
bymønster erstattet af et mere fragmenteret og 
’grænseløst’ bysystem eller bylandskab. 

”Løsningernes 
geografi  
må tilpasses 
problemernes 
geografi.”

Landsplanredegørelsen  
2010

Provinsbyer 
med nye 
roller 
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Foruden udfordringer vedrørende vækst 
og demografi er mange bymidter under 
pres. Traditionelt dannede bymidten 
centrum for byernes vækst, handel og 
administration. Bilismens indtog betød 
en mere funktionel tankegang i forhold 
til bymidtens brug og indretning. Akti-
viteter og indkøb blev mere spredt, og 
bymidten skulle være lettilgængelig. I 
dag vil de fleste borgere, planlæggere 
og beslutningstagere tillægge bymidten 
og dens byrum og byliv stor betydning 
som ’centrum’ for hele byen – og for 
byens identitet. Men bymidterne er 
mange steder også nedslidte og præget 
af økonomisk afmatning. 

Derfor er det relevant at belyse og skabe 
debat om, hvilken betydning bymidterne 
har for provinsbyerne, og hvordan sam-
spillet er mellem bymidten og byens 
mere overordnede udfordringer. Kan 
bymidten bidrage som en ressource og 
eventuelt imødekomme nogle af byer-
nes generelle og specifikke udfordringer 
– eller hvilken rolle spiller bymidten? 

På de følgende sider gennemgås fem 
temaer, som er centrale for byernes 
udvikling. Temaerne er udvalgt på bag-
grund af kommunernes egne indsats-
områder og fælles udfordringer.
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For alle casebyerne gælder, at beliggenhed og 
infrastruktur er et grundvilkår for deres udvikling. 
Byer som Nakskov, Faaborg, Sønderborg, Struer, 
Løgstør og Frederikshavn mærker i forskellig 
grad, at de ikke ligger på en hovedfærdselsåre 
og ikke kan udnytte fordelene ved de strømme 
af gods, arbejdskraft og opmærksomhed, som 
alligevel ville komme ad den vej. 

Byerne er alle udfordret i forhold til mulighed-
erne for at tiltrække borgere, hvilket ofte kobles 
til netop infrastrukturen og mulighederne for 
at pendle. Alle casebyerne mangler og ønsker 
mere veluddannet arbejdskraft, men byer som 
Nakskov, Struer og Løgstør lider desuden af et  
generelt vigende befolkningstal, som truer op-
retholdelsen af butiks-, aktivitets-, kultur og 
serviceniveauet. Slagelse, på den anden side, 
drager stor fordel af den centrale placering på 
Sjælland med god infrastruktur.

Infrastruktur og 
bosætning 

Bjarke Danvig
Planchef,  
Struer Kommune

”Flere provins-
byer oplever 
effekten af mange 
års centralisering 
på alle statslige 
og kommunale 
niveauer, men 
også inden for det 
private erhvervs-
liv. Der er en stor  
udfordring i at 
støtte de virk-
somheder, der 
bliver tilbage.”

Indfaldsvej og første indtryk af Struer.



7

Case / Struer

”En slags kanon over  
kommunens kultur, natur og  
erhvervshistorie kan være med 
til at fastholde bosættere og 
gøre området attraktivt for 
tilflyttere.”

Claus Falk Petersen
Udviklingskonsulent, 
Struer Kommune

”Vi skal faktisk lege humlebi  
i meget af det, vi laver. Vi skal 
gøre noget, der ikke kan lade sig 
gøre, for at skabe erhvervsudvik-
ling og tiltrække nye virksomhe-
der og tilflyttere til området. Der 
skal vi være enormt kreative… 
Det lykkes ofte, trods oddsene.” 

Torben Henriksen
Erhvervsdirektør, 
Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd

Case / Herning

Naturnære boliger i Struer.Nyt og højt byggeri i Herning.

Når virksomheder overvejer en ny lokalitet, 
betyder infrastruktur en del, men særligt hvor 
mange veluddannede borgere, der er i området 
og afstanden til universiteter er vigtigt for at 
tiltrække videnserhverv. I Struer er der langt 
til meget, og et af problemerne er, at der er 
meget begrænsede tilbud til unge, turister eller 
gæstende forretningsfolk. Struers indsats for 
at blive en mere attraktiv bosætningsby er at 
indtænke de omkringliggende herlighedsvær-
dier i planlægningen.

Herning har længe kæmpet med et kedeligt 
image i forhold til bosætning, men har taget 
bemærkelsesværdige initiativer for at lave om 
på det. Med udgangspunkt i byens svagheder 
er der udgravet store søer og anlagt strand-
promenader og havnefronter for at skabe at-
traktive boligområder. Der er opført højhuse, 
bymidten er revitaliseret, og der er investeret 
tungt i kultur og events, såsom multi-arenaen 
Jyske Bank BOXEN.
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Erhverv og 
vækst 

Alle casebyerne har oplevet udflytninger af betyd-
ningsfulde virksomheder, og flere af byerne føler 
sig udfordret af globaliseringen og overgangen 
til videnssamfundet. Ligeledes har alle byerne 
fokus på turisme og oplevelseserhverv. Byer 
som Frederikshavn, Faaborg, Løgstør og Struer 
nævner, at de ikke kan leve af oplevelsesøkonomi, 
men heller ikke uden. Oplevelsesøkonomi er dog 
ofte både konjuktur- og sæsonbestemt.

Flere af casebyerne har været påvirket negativt af 
centralisering – statslige arbejdspladser er for-
svundet i bl.a. Nakskov, Faaborg, Struer, Løgstør 
og Frederikshavn. De statslige enheder har haft 
en underskov af tilknyttede erhverv og har til en 
vis grad fungeret som rygraden i erhvervslivet. 
Slagelse, som allerede har en ’sundhedsklynge’, 
og Herning, som snart får et nyt supersygehus, er 
undtagelser. Begge disse byer fremhæver vækst- 
og udviklingsmulighederne i den sammenhæng.

”Vi kan som  
kommune være 
rammeskabende.  
Vi kan ikke  
bestemme, at der 
skal komme  
nogen og lægge 
deres virksomhed 
her, men vi kan 
gøre alt, hvad vi 
kan for at gøre  
det attraktivt.”

Sille Clausen
Projektleder, 
Lolland Kommune

Havneaktiviteten omstiller sig til videnssamfundet i Frederikshavn.
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Case / Nakskov Case / Sønderborg

”Sønderborg er en utrolig  
ambitiøs by. Det er en by, der 
trodser finanskrisen og ikke  
accepterer, at tingene ikke  
udvikler sig. Der skal ske udvik-
ling, ellers sker der afvikling.”

Peter Rathje
Administrerende direktør, 
ProjectZero

”En af årsagerne til at virksom-
hederne ikke etablerer sig på 
Lolland eller i Nakskov er bl.a., 
at der ikke er de medarbejdere, 
de skal bruge.”

Trine Kristoffersen
Teamleder, 
Lolland Kommune

Viden- og kulturcentret Alsion i Sønderborg.Ældre industribygninger i Nakskov.

Nakskov var tidligere hovedstad i landsdelen 
med en lang stolt kulturhistorie. Byen husede 
store velfungerende industrier og et rigt handels- 
liv. Siden 1980’erne har byen oplevet adskillige 
udflytninger og lukninger af store virksomheder. 
Resultatet er tomme, misligholdte bygninger, 
arbejdsløshed, fraflytninger, færre fritidsak-
tiviteter, mindre byliv, pessimisme og få kom-
munale ressourcer. Byen rummer dog stadig 
ressourcer og muligheder, og byens seneste 
store succesfulde satsning er grøn energi.

Sønderborg ligger for enden af en vej på en ø 
nær den tyske grænse, men ser ikke sig selv 
som udkant. I Sønderborg er selvopfattelsen, 
at de er centralt placeret lige mellem Aarhus 
og Hamborg. Byens erhvervsliv og Kommunen 
satser benhårdt på miljø, kultur og uddannelse 
i deres strategiske planlægning. Resultatet 
er, at der er oprettet en afdeling af Syddansk 
Universitet, og at store virksomheder som 
Danfoss fortsat trives. Det skyldes blandt andet 
byens brandingkampagner, bosætningsindsats, 
miljøprofil og bysamarbejder.
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Undersøgelser viser, at det ikke er populært 
blandt unge akademikere at bosætte sig i pro-
vinsen. De vil have kulturtilbud, byliv og kvali-
tetsoplevelser. Samtidig vil de bo et sted, de er 
stolte af, og som styrker deres identitet. Begrebet 
”provinsiel” er negativt ladet, og ligeledes er 
mange provinsbyer udfordret på deres image 
i forhold til unge. Derfor har mange byer fokus 
på branding og på at udpege deres styrker og 
identitet, for på den måde at blive attraktive og 
adskille sig fra andre byer. 

Kultur og 
identitet 

Mai-Britt Helle Jensen
Afdelingsleder, 
Faaborg-Midtfyn Kommune

”Planlægning og 
udvikling handler 
altid om vækst. 
Der ligger en stor 
udfordring i at ud-
vikle en plan- og 
samfundskultur, 
der ikke kun er 
vækstorienteret. ”

Turist nyder Løgstør.
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”Løgstør vil gerne derhen,  
hvor de kan leve af turisme. 
Både i forhold til de sejlende, 
men også i forhold til camping-
pladsen, golfbanen og til dem, 
der kommer for at se områdets 
seværdigheder.”

Anette Kümpel
Planlægger,  
Vesthimmerlands Kommune

Case / Løgstør Case / Faaborg

”Inden for friluftsområdet lurer  
vi på forskellige muligheder for 
at give byen lidt mere kant og 
mere fokus – det er blandt  
andet her byen og området skal  
markere sig.”

Mai-Britt Helle Jensen
Afdelingsleder,  
Faaborg-Midtfyn Kommune

Kulturarv i Faaborg.Fjordidentitet i Løgstør.

Løgstør forsøger at udnytte sine stedbundne 
ressourcer i forhold til branding og identitet. 
Med udgangspunkt i muslinger fra Limfjorden 
arrangeres events og aktiviteter om gastronomi, 
kultur og natur. Idéen er at skabe ekstraordi-
nære oplevelser, som byen kan stå sammen om 
og tiltrækker gæster og potentielle tilflyttere. 
Målet er at sætte byen på landkortet. Gennem 
samarbejde med et konsulentfirma og lokale 
aktører har byen lagt en fælles brandingstrategi 
med udgangspunkt i muslingen. 

Faaborg er en lille idyllisk købstad beliggende i 
et smukt landskab med Svanninge Bakker mod 
nord og det fynske øhav mod syd. En velbevaret 
bymidte med karakteristisk bygningskulturarv 
kendetegner byen. Byen ønsker dog at styrke sin 
identitet ved at udnytte naturen i forbindelse 
med aktiv turisme. Faaborg har stadig en del 
produktionsvirksomheder, men vil fremover 
satse på kunst og små iværksættere – og på at 
gøre byen attraktiv for hel- og halvårsbosætning. 
Byens stolthed og identitet er tydelig i forhold 
til myndighedernes interventioner, og borgerne 
er engageret i byens udvikling.
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Bymidten har betydning for den interne dynamik 
i provinsbyerne og for konkurrencen med de nær-
meste byer. Alle casebyernes bymidter rummer 
et stort potentiale for byernes videre udvikling, 
men hvordan udnyttes det, og hvordan spiller by-
midten sammen med eksempelvis erhvervslivet, 
kulturlivet, bosætning og livskvalitet?

Handelsgaden udgør rygraden i bymidten i alle 
casebyerne. Her er ofte pæne og velholdte fa-
cader samt god belægning på gaden. Ofte er 
det dog sådan, at så snart man træder ud på en 
af sidegaderne hører handelsområdet og den 
velholdte karakter op. Her er facaderne lukkede, 
belægningen er nedslidt og skraldespande, ud-
luftningsanlæg osv. medvirker til oplevelsen af 
byens bagside. Generelt ligner provinsbyernes 
handelsområder hinanden, og langt de fleste be-
står af en lang gågade evt. med et par sidegader. 

Bymidte  
og byliv 

”Når man står 
af på Slagelse 
station, kan man 
godt føle at, man 
er kommet til 
Lucky Luke-land. 
Der er kort til 
bymidten, men 
det har man ikke 
fornemmelsen af.” 
Tine Christiansen
Planchef, 
Slagelse Kommune

Gågaden i Struer.
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Case / Slagelse

”Slagelse er en uddannelsesby, 
så vi skal have et ordentligt 
bymiljø. Der er ikke noget at 
diskutere der – det er målet for 
Slagelse by.”

Tine Christiansen
Planchef,  
Slagelse Kommune

Case / Frederikshavn

”Udfordringen er – på trods af 
vejret, på trods af den langstrak-
te by – at sørge for, at der i hvert 
fald nogle steder er koncentreret 
noget liv.”

Mikael Jentsch
Teknik- og Miljødirektør,  
Frederikshavn Kommune

Søfartstemaet i Frederikshavn vidner om byens historie.Nytorv i Slagelse.

Slagelses fysiske struktur er meget anderledes 
end andre provinsbyers, da byen har mange 
store pladser, få klassiske gågader i centrum 
og mange store indendørs centre. Byen har en 
universitetsfilial ved stationen, men ingen god 
forbindelse mellem denne og bymidten. Der er 
blevet gjort meget for at forskønne byrummet, 
primært på Schweizerpladsen, hvor der i dag er 
mange restauranter og caféer med udendørs-
servering, men detailhandlen – og det deraf 
genererede byliv – er ikke fulgt med endnu.   

Frederikshavn har gjort meget for at forny 
bymidten med bl.a. bykunst med et overordnet 
søfartstema. Men handelsgaden er blevet me-
get lang i forhold til byens kapacitet, og specielt 
den nordlige del af gågaden lider under dette. 
Desuden er der ikke gjort noget for at trække 
bylivet ud i sidegaderne i den centrale bymidte. 
Der er mange skandinaviske turister i byen, der 
er med til at generere aktiviteter og byliv, men 
de fleste af disse er blot endagsturister. Selvom 
Frederikshavn er en stor havneby, og man i hele 
byen kan orientere sig efter havnens kraner, er 
der ingen kontakt mellem bymidten og havnen.



14

Hvordan ser lokale virksomheder på ressourcerne 
i deres by – herunder de ’urbane ressourcer’ i 
bymidten? Hvordan ser foreningslivet, uddan-
nelses- og kulturinstitutioner på byen? Kan de 
bruge og sætte præg på bymidten på nye måder?

Hvad enten der satses på udvikling og vækst el-
ler på at skabe en velfungerende by og bymidte, 
hvor vækst ikke fylder så meget, er det afgørende, 
at kommunen er med til at mobilisere de lokale 
kræfter og skabe platforme, hvor der kan skabes 
en fælles forståelse mellem byens nøgleaktører. 

Evnen til at få sat fælles dagsorden og arbejde 
for de blandt de lokale kræfter, udnytte de lokale 
ressourcer og udføre visionerne, er helt afgørende 
faktorer for at skabe velfungerende bymidter og 
byer i det hele taget. 

Strategisk 
byledelse 

”I en tid hvor 
alting går så 
hurtigt, hvor 
forandringerne 
sker så hurtigt, er 
det vigtigt, at byer 
i al almindelighed 
er med på at ville 
lade sig forandre.” 

Marius Reese
Planchef, 
Herning Kommune

Nakskov tager sagen i egen hånd.
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Case / Herning

”Der er ikke ret langt fra tanke 
til handling, og rigtig meget kan 
lade sig gøre.” 

Torben Henriksen
Erhvervsdirektør, 
Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd

Case / Sønderborg

”Man skal være afsindig tålmo-
dig og have nogle gode visioner 
og så holde fast på dem. Selvom 
visionen ændres, skal man have 
øje for den langsigtede udvikling 
og holde fast i den.” 

Kristian Holm Jacobsen  
Afdelingsleder, 
Sønderborg Kommune

Højhusbyggeri i Herning.Facader ved havnen i Sønderborg.

Herning er en by på trods. Byen opstod ud ad 
ingenting og har udviklet sig til en foregangsby 
på mange fronter. Byen har kæmpet med be-
tydelige udflytninger af store virksomheder, et 
dårligt image, manglende natur og en kedelig 
bymidte. Dette har byen tacklet på eksemplarisk 
vis, hvilket kan forklares gennem byens sær-
lige ånd, vilje, initiativ og mod – samt massive 
investeringer.

Sønderborg er en ambitiøs by, der ikke er bange 
for højtravende idéer. Derfor rummer byen i 
dag en afdeling af Syddansk Universitet, en 
privat forskerpark og én af Europas bedste 
akustiske koncertsale til klassisk musik. For 
at understrege ambitionsniveauet hyrede kom-
munen Frank Gehry – manden der fik Bilbao på 
verdenskortet – til at udarbejde en masterplan 
for havneområdet. Derudover stræber byen efter 
at blive Europas Kulturhovedstad i 2017 og CO2 
neutral i 2029. Den slags lykkes kun, hvis der er 
politisk mod og vilje, og det er helt afgørende, 
at lokale kræfter uden for kommunen også 
bidrager til at skabe udviklingen.
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Bymidterne har gennem tiden været afgørende 
for udviklingen af provinsbyernes identitet. Men 
tiderne skifter, og i dag er mange byer og bymid-
ter i forandring. Nedslidning og tomme lokaler 
præger bygningerne i mange provinsbyer, ikke 
mindst i udkanten af Danmark. Centralisering, 
globalisering og finanskrise har sat sit præg på 
byerne, men også nye detailhandelsmønstre og 
de målsætninger, som kommunerne har haft i 
planlægningen har betydning. Bymidterne er 
stadig afgørende for provinsbyernes identitet, for 
byernes økonomi og ikke mindst er bymidterne 
et mødested for mennesker. Derfor skal der fo-
kus på hvilke potentialer, der findes i bymidten. 

Hvilke roller kan provinsbyerne uden for landets 
vækstcentre indtage i fremtiden og hvilken be-
tydning har bymidten? 

Der er perspektiver nok, men centralt er det, at 
provinsbyerne står over for en forandring, som 
kræver handling og erkendelse.

Vil du vide mere?

På www.dac.dk/provinsbyer  
kan du finde en rapport, der 
går i dybden med hver af de 
otte byer og deres forskel-
lige udfordringer. 

Hvad er 
provinsbyernes 
fremtid? 





Nakskov
grøn energi 
innovation
by- og sejler-
turisme

En stolt industriby i knæ. Nakskov 
ligger langt fra alfarvej, men markerer 
sig med store og innovative initiativer 
inden for grøn energi. Byen satser på 
at udnytte potentialet i by- og sejler-
turisme.

Slagelse
uddannelse 
bosætning  
sundheds-
klynger

En centralt placeret provinsby med 
god tilgængelighed. Byen satser på 
uddannelse, bosætning og klynger 
inden for sundhed.

Frederikshavn
ombygning 
af skibe 
grøn innovation
oplevelser

En gateway mod resten af Norden. 
Frederikshavn er en betydningsfuld 
havneby, der er i gang med en omstil-
ling fra industri til vidensøkonomi. Det 
er en by, der satser på grøn innovation, 
ombygning af skibe og oplevelser. 

Sønderborg
branding
byomdannelse  
videnserhverv 
miljø

En ambitiøs by nær grænsen. Søn-
derborg satser stort på branding, 
byomdannelse og videnserhverv og 
vil i fremtiden fokusere på miljø, ud-
dannelse og bosætning. 

Løgstør Frederikshavn

Faaborg

Slagelse

Nakskov

Herning

Sønderborg

Struer

Indbyggere Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Indbyggere

Løgstør
stedbundne 
ressourcer
turisme
oplevelser

2006  4.434 
2011  4.357

2006  23.636 
2011  23.339

2006  7.234 
2011  7.178

2006  31.778 
2011  31.979

2006  14.240 
2011  13.560

2006  44.437 
2011  46.279

2006  27.391 
2011  27.237

2006  10.957 
2011  10.572

En provinsby, der ligger centralt ved 
Limfjorden, med en identitet tæt knyt-
tet til fjordkulturen. Løgstør satser på 
at udvikle de stedbundne ressourcer 
og styrke turismen og oplevelses-
økonomien.  

Hvad vil provinsbyerne?
– byroller og bymidter 
i forandring 

Herning
innovation
uddannelse
messer
kulturevents

En provinsby med vokseværk og udvik-
ling i generne. Der satses på innova-
tion, uddannelse, bosætning, messer 
og store kulturevents. 

Struer
bosætning 
videnserhverv 
natur 
kultur

En by, hvis identitet og udvikling gen-
nem mange år har været tæt forbundet 
med én virksomhed – B&O. Struer 
satser på videnserhverv og bosæt-
ning – med fokus på natur, kultur og 
historie.  

Faaborg
bosætning
kunst og kultur 
aktiv turisme
natur

En velbevaret købstad for enden af 
en vej. Faaborg er en stolt provinsby 
i naturskønne omgivelser, der satser 
på bosætning, kunst, kultur og aktiv 
turisme.   

www.dac.dk/provinsbyer
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