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Kapitel 1 viser, at der i de senere år har været tendenser til en mere skæv udvik-

ling. Regeringen finder det vigtigt, at statslige og regionale aktører gør sig de

kommende års udfordringer klart og overvejer, hvordan lokale styrker kan ud-

nyttes for at sikre en balanceret udvikling i landet.

Danmark er egentlig ikke særlig skævt, geografisk set. Selv om befolknin-

gen er meget ulige fordelt, idet en tredjedel bor i hovedstadsregionen, er for-

skellene i beskæftigelse, jobmuligheder og indkomster relativt overskuelige. De

gennemgående korte afstande mellem byerne i Danmark betyder, at der de

færreste steder er langt til de større byers kulturliv, forlystelser, hospitaler og

uddannelser. Bilerne, broerne og de store veje og jernbanelinier har gjort byerne

mere tilgængelige for folk fra andre steder i landet. Den fysiske planlægning har

ved at udpege syv landsdelscentre fordelt i Danmark bidraget til en bred geo-

grafisk dækning af servicetilbud. Landets territoriale struktur er opbygget så-

dan, at der er gode forudsætninger for en afbalanceret udvikling. Det skal vi

fastholde.

Meget af grunden til, at landets regioner er forholdsvis ensartet stillet, økono-

misk set, ligger naturligvis i erhvervene, der har skabt vækst og udvikling rundt

omkring i landet. Hvor erhvervsudviklingen har været utilstrækkelig, er en række

omfordelingsmekanismer trådt til og har formindsket ulighederne, både socialt

og geografisk.

Det gælder således for de sociale indkomstoverførsler, at de bidrager til at

reducere indkomstforskellene mellem de dele af landet, hvor det går godt med

beskæftigelsen, og de dele hvor arbejdsløsheden er forholdsvis høj. De mellem-

kommunale udligningsordninger overfører midler fra kommuner med højt skatte-

grundlag til kommuner med lavt skattegrundlag pr. indbygger. Og EUs land-

brugspolitik omfordeler betydelige midler til landdistrikterne, først og fremmest

ved at bruge indtægter, som skaffes i byerne.

De forskellige dele af landet er præget af hver deres dynamik. Der er forskel

på nord, øst, syd og vest. Væksten i indkomst, beskæftigelse og folketal foregår

på forskellig måde. Hver egn har sine erhvervsmæssige kompetencer. Det land-

skab, vi færdes i og udnytter, varierer. Byerne er forskelligt indrettet og har for-

skellige opgaver.
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Udfordringerne og problemerne varierer derfor også. Der er forskel på de områ-

der, hvor befolkningsvækst og erhvervsmæssig dynamik presser sig ind på nye

arealer, og andre områder, hvor det er svært at fastholde den befolkning og den

beskæftigelse, som eksisterer i dag. Den fysiske planlægning må indrette sig på

at fungere under forskellige forhold og derfor betone forskellige problemstillin-

ger, afhængigt af hvor i landet man er.

Den regionale udvikling skabes i stor udstrækning på grundlag af specifikke

lokale og regionale styrkepositioner. Der er et stigende antal eksempler på sam-

arbejde på tværs af eksisterende administrative grænser. En række af de proble-

mer, som man lokalt står over for, vil bedst kunne løses gennem en strategi, som

inddrager et større geografisk område. En sådan strategi vil fokusere på vækst-

betingelserne i det pågældende område. Det drejer sig om at fremme væksten

og den bæredygtige udvikling i området ved at tage afsæt i områdets styrker,

særtræk og kompetencer og i lokale og regionale målsætninger og strategier.

Men selv om der er forskelle i dynamik mellem de forskellige typer af regio-

ner, er der grund til at understrege, at der er tale om glidende overgange mel-

lem regionerne. Fx stopper den vækstimpuls, der kommer fra storbyerne, ikke

brat op ved oplandsgrænsen for her at blive afløst af en helt anden dynamik.

Egnscentre

Hvert amt (og HUR) udpe-

ger i regionplanerne byer

til egnscentre. Disse byer

indeholder en bred vifte af

servicetilbud.

Note og kilde side 96.

M
iljøm

inisteriet, Landsplanafdelingen

Egnscentre

2002

Egnscenter

Landsdelscenter

Del af egnscenter



35

Der er i stedet tale om, at vækstimpulsen efterhånden fortager sig, jo længere

væk fra storbyen, man kommer, og gradvis afløses af andre udviklingsforhold.

Regionerne er således snarere afgrænset af brede bælter eller overgangszoner,

hvor forskellige typer af dynamik blander sig med hinanden. Den fysiske plan-

lægning bør være sig den lokale situation bevidst.

I kapitel 2 gennemgås nogle hovedudfordringer i storbyoplande, mellem-

store byers oplande og småbyoplande, for så vidt gælder erhverv, bosætning,

trafikale forhold og forskellige miljø- og naturforhold. Udfordringerne er for-

skellige alt efter hvor i landet man er, og den fysiske planlægning bør naturligt

indrettes herpå. Udfordringernes karakter lægger tillige op til nye samarbejder

på tværs af eksisterende administrative skel. Det gælder såvel samarbejder mel-

lem nabokommuner som i større geografiske områder.
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relse 2000.

Vision 2025

Større egns- og kommunecentre

Landsdelscenter med opland

Landsdelscenter som netværk
med opland

Statsvejnet

Internationale trafikakser

Større gods- og passagertransport
over landegrænser

Betydelige færgeforbindelser
mellem landsdele

Byer større end 25.000 indbyggere

Hoved- og regional banenet
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UDFORDRINGERNE I DE STØRSTE BYER OG DERES OPLANDE

Hovedstaden og de største byer i landet klarer sig på mange måder godt. Det vil

de formentlig blive ved med at gøre, men der er også problemer i de store byer,

som kræver en særlig indsats, og ikke alle byer står lige stærkt i konkurrencen.

I Danmark har vi kun én millionby – København. Men også andre byer i

landet har nogle af den store bys kendetegn. Det er fx alsidige tilbud i service,

kultur, uddannelse, arbejdspladser, boliger og en stor bredde i befolkningens

sammensætning, både socialt og etnisk. Mangfoldigheden bidrager til, at de

store byer opleves mere dynamiske, levende og i større udvikling end de øvrige

byer.

Intensiteten i de store byer er en styrke, men også en udfordring. På grund

af den høje intensitet kan funktionaliteten blive truet, og det er derfor ekstra

vigtigt at sikre en fortsat fornuftig indretning af byerne.

Hvad enten man betragter arbejdsmarkedet eller bosætningen, er der en

tæt sammenhæng mellem de store byer og de mindre byer, der omgiver dem.

Dette gør det nødvendigt, at såvel de store byer som de omkringliggende byer

i deres planlægning forholder sig til hinanden og til den rolle, de hver især har i

den regionale arbejdsdeling.

Oplandets størrelse er afhængigt af hvilken problemstilling, der rejses. I ho-

vedstaden er udviklingen i centralkommunerne København og Frederiksberg

interessant i sig selv. Men i mange sammenhænge er det naturligt at se på

hovedstadsområdet, dvs. centralkommunerne og de tre omkringliggende am-

ter  – fra Køge via Roskilde og Hornsherred til Nordsjælland. I andre tilfælde er

disse afgrænsninger imidlertid for snævre, da hovedstaden har stor effekt på

hele Sjælland og Lolland-Falster – lige som der er en begyndende integration

med Sydsverige. I international sammenhæng tales ofte om Øresundsregionen

snarere end hovedstadsområdet.

Bymiljø og identitet

Dynamikken i byerne er en afgørende parameter for den regionale udvikling.

Der er derfor god grund til at fokusere på, hvor der kan sættes ind for at gøre

byerne mere velfungerende og attraktive. Bymiljøet er en væsentlig faktor i denne

sammenhæng. Og i de store byer er der i disse år fokus på bymiljøet som en

vigtig konkurrenceparameter – både i forhold til erhvervslokalisering, turisme

og bosætning.

Et godt bymiljø indebærer en blanding af boliger, virksomheder, handel,

fællesanlæg og kulturtilbud samt smukke bygninger, gader, pladser og torve.
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Alle disse elementer skal forene hensyn til miljø og funktionalitet inden for de

rammer, der sættes af byens styrker og særpræg. Byidentitet, arkitektonisk ud-

tryk og et godt miljø er nøgleord i denne sammenhæng. Det skal være trygt at

færdes i byen, og der skal være et rent miljø, som sikrer et godt helbred. I

byudviklingen skal det sikres, at der sker en fornuftig afvejning af økonomiske,

sociale og miljømæssige hensyn.

Det er regeringens mål, at byudviklingen både i eksisterende og nye byområder

bliver præget af kvalitet. Det gælder byens fællesanlæg og institutioner såvel

som udformningen af det offentlige rum – gader og pladser. Det gælder bolig-

massens størrelse, udformning og fordeling, det gælder placering og sammen-

sætning af arbejdspladser, og det gælder transportmuligheder, som sikrer

tilgængelighed og mobilitet. Det betyder også, at der skal tages behørigt hen-

syn til bevaring af kulturmiljøer i de store byer, ikke som isolerede historiske

enklaver, men som udgangspunkt for udvikling af byer med sjæl.

Kunst og kultur har gennem de seneste år spillet en stigende rolle i de fleste

byers omdannelse og udvikling af nye attraktioner, og der er bygget en hel del

kongrescentre og museer. Tendensen er imidlertid en stigende ensretning i ind-

satsen for at omstrukturere byerne og ikke mindst en ensretning i det arkitekto-

niske udtryk. Det giver en afmatning i det, som byerne indbyrdes har at konkur-

rere på, og byernes forskelligheder, sjæl eller identitet, udviskes.

Regeringen ønsker at bidrage til en diskussion om kvalitet, som kan hjælpe

virksomheder og andre aktører i den regionale udvikling med at blive bedre til at

vurdere, hvad der har betydning for byernes identitet. I denne sammenhæng er

historien, stedet og miljøet vigtige elementer, som der må tages udgangspunkt

i. Beliggenheden ved vandet og havnens udvikling og historie er fx vigtige ele-

menter, når man betragter København, Århus, Aalborg og Esbjerg.

Problemstillingen blev debatteret i november 2002 på en konference om

regional udvikling, byernes rolle og byidentitet. Som en central del af konferen-

cen fremlagde regeringen en erklæring, ”Copenhagen Charter”. Charteret er et

bud på en række vigtige forhold, som byer og regioner i Europa skal være op-

mærksomme på og inddrage i deres udviklingsovervejelser. Det drejer sig om

betydningen af en klar identitet, byens betydning for en regions udvikling og

omvendt, kompleksiteten og mangfoldigheden i byerne, muligheden for at ar-

bejde på tværs af regionale og nationale grænser, byens fornyelse og bevaring,

arkitektonisk kvalitet, bæredygtig byudvikling samt inddragelse af borgerne i

byens planlægning og udvikling.

UDFORDRINGERNE I DE STØRSTE BYER
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Erhverv i de store byer

Som beskrevet i kapitel 1 oplever Københavnsregionen og de andre store byer

den største vækst i antallet af arbejdspladser. Fx er der den største andel af

beskæftigede i IT-erhverv, og indkomsterne vokser generelt lidt hurtigere i de

store byer og deres oplande. Der er en stor bredde af eksisterende virksomhe-

der, et rigt handelsliv, uddannelsesniveauet er højt og bredt  – generelt set, men

der er også væsentlige forskelle.

Hovedstaden har en stærk position inden for medico- og sundhedserhverv,

bioteknologi og kommunikation. Byen har en vis specialisering i transport- og

forsyningserhverv, og turismen og finanssektoren er ligeledes veludviklet. År-

husområdet står stærkt inden for IT og privat service. Århus containerhavn er

landets største, og Århus udgør et væsentligt regionalt center for viden og kom-

petence. Aalborg står stærkt, når det gælder telekommunikation, men den mang-

lende bredde kan være en svaghed i forbindelse med en nedgang i sektoren.

Odense har ikke oplevet den samme fremgang de senere år som de øvrige store

byer, men har alligevel en stor bredde og alsidighed i erhvervssammensætningen

set i forhold til de mindre og mellemstore byer.

I byernes tætte kvarterer er industri og håndværk i baggårde forsvundet, og

en ny type virksomheder præger billedet. Mange af de nye kreative erhverv

inden for IT, medie, reklame mv. søger til steder med et særligt bymiljø, hvor

identitet, livsstil og social interaktion har stor vægt. En sådan udvikling har fx

kunnet ses i kvarterer i København, Odense og Århus, hvor udbygning med

cafeer, restauranter og butikker med mode og design sker i takt med tilflytning

af nye byerhverv.

De store byer rummer også andre erhverv end service. Der vil i mange år

fremover også være behov for arealer til mere traditionel industri. En del af

industrien vil søge til områder nær de store byer, hvor adgangen til service er

stor. Samtidig betyder befolkningssammensætningen i de store byer, at adgan-

gen til arbejdskraft er stor også til den type erhverv.

Af hensyn til en bæredygtig byudvikling er det regeringens mål, at arbejds-

pladser og andre funktioner, der skaber trafik i byen, placeres, så det samlede

trafiksystem udnyttes så effektivt som muligt, og flere med fordel kan benytte

den kollektive trafik. I hovedstads-området har stationsnærhed i mange år væ-

ret et bærende princip for lokalisering af intensive byfunktioner, herunder tætte

boligområder, kontorerhverv og andre arbejdskraftintensive erhverv. Der er be-

hov for, at princippet udvikles de kommende år. Afgrænsningen af de stations-

nære områder skal gøres smidigere, og der skal tages hensyn til de konkrete

forhold omkring den enkelte station.
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I de øvrige store byer er der ikke den samme mulighed for at lave tilsvarende

faste lokaliserings-principper, som primært hægter sig op på togstationer. Hertil

er banenettet for spredt. Men principielt er der dog flere steder i landet de

samme fordele ved at koncentrere lokaliseringerne – nemlig at man skaber bag-

grund for et effektivt kollektivt trafiknet og en reduktion af ressourceforbrug og

miljøbelastning. Hvis der skal sikres mulighed for vækst uden en tilsvarende

øget miljøbelastning, er det vigtigt at byudviklingen tænkes sammen med ud-

bygningen af den kollektive trafik.

Byomdannelse

Den traditionelle industri viger til fordel for kontor- og serviceerhverv. Dels frigør

det arealer i ældre erhvervs- og havneområder, dels skaber det nye behov for

arealer. Der er behov for, at der sker en udvælgelse af de arealer, som i fremti-

den bedst vil egne sig til fortsat at huse de mere traditionelle erhverv. Det skøn-

nes, at ca. 2.500 ha ældre erhvervs- og havneområder er under omdannelse

eller vil kunne omdannes i løbet af de næste 20 år.

Tidligere lå der markante konflikter i at ville skabe udviklingsmuligheder for

erhverv og boliger tæt på hinanden. Miljøgener fra industrien kom i konflikt

med boligområdernes ønsker om fred og ro. Renere teknologi og udviklingen i

erhvervsstrukturen har ændret vilkårene, og de gamle modsætninger mellem

boliger og erhverv erstattes glidende med en fælles interesse for kvalitet i by-

miljøet. Det har givet nye muligheder for at integrere boliger og erhverv i blan-

dede byområder, som specielt kan udnyttes i forbindelse med omdannelse af

ældre byområder, havneområder mv. Det er regeringens mål, at omdannelsen

af de ældre erhvervs- og havneområder vil medvirke til at skabe levende byer

med en blanding af boliger, erhverv, offentlige institutioner og kulturelle tilbud.

En stor del af de større byers udbygning i de kommende år vil kunne foregå

som en omdannelse af gamle byområder. Det giver gode muligheder for at

udnytte de nuværende lokale ressourcer lige fra infrastruktur, bygningsmasse

og grønne områder til sociale ressourcer. Og det giver mulighed for at reducere

miljøbelastningen og forbruget af ressourcer i byggeriet. En højere udnyttelse af

de centralt beliggende erhvervsarealer rummer til gengæld også farer for nye

miljøbelastninger i form af stor persontrafik, hvis ikke der tages højde herfor.

Der er derfor behov for, at det i planlægningen nøje overvejes, hvilke virksom-

heder der har nytte af de centrale placeringer, og hvilke der ligger bedre i byer-

nes udkant. Samtidig er det vigtigt, at der tages stilling til, hvordan trafikken

kan afvikles med forskellige transportformer, så belastningen af de centrale

områder bliver mindst mulig.

UDFORDRINGERNE I DE STØRSTE BYER
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Regeringen vil fremsætte forslag til ændring af planloven for at give kommu-

nerne nye værktøjer til at omdanne ældre erhvervs- og havneområder. Lovforsla-

get omfatter blandt andet udpegning og rækkefølge for byomdannelsesområ-

der i kommuneplanerne. Desuden lægges der op til en ændring af planregu-

leringen og til et supplement til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra

virksomheder, så det bliver muligt at planlægge for boliger og anden støjfølsom

anvendelse i områder, som i en overgangsperiode er belastet med et støjniveau,

der overskrider de vejledende grænser i mindre omfang.

Pres på boligerne

Presset på boliger i de store byer er allerede i dag stort. Det kan tydeligt aflæses

i huspriserne, som er steget meget i hele hovedstadsområdet. Også omkring de

øvrige store byer samt i Trekantområdet er huspriserne steget mere end gen-

nemsnittet.

Det store pres for nye boliger medfører et behov for en stillingtagen til, hvor

de nye boliger skal lokaliseres, så der sikres en bæredygtig udvikling af byerne.

Omkring de store byer kan en for stor byspredning give en struktur, der er van-

skelig og dyr at forsyne med kollektiv trafik, butikker, skoler og anden service.

Der er allerede i dag en tendens til, at en stor del af boligbyggeriet sker langt fra

centrum med deraf følgende øget pendling. Det er derfor vigtigt at se på de

muligheder for nye spændende, centralt beliggende boligområder, der opstår

ved omdannelse af ældre erhvervs- og havneområder.

Den øgede efterspørgsel efter boliger i byerne understreger behovet for at

udvikle boligformer, der ikke kræver så meget plads som traditionelle parcel-

huse. Samtidig vil det være vigtigt, at der bygges boliger af varierende størrelse

og i forskellige prisklasser, så der kan sikres en alsidig befolkningssammensætning.

Specielt i de store byer er der efterspørgsel efter mindre boliger på grund af den

sociale sammensætning af befolkningen og de forholdsvis mange uddannelses-

søgende.

Byernes grønne områder

Det øgede pres på byerne betyder ofte, at deres grønne områder bliver belastet.

Samtidig er byernes grønne træk vigtige for oplevelsen af byen og for befolk-

ningens velfærd og livskvalitet. Det er derfor vigtigt blandt andet i forbindelse

med byomdannelse at overveje muligheden for at tilføre byerne nye grønne

områder.

Skove, strande og det åbne land omkring de store byer er væsentlige re-

kreative åndehuller, som der skal ydes en særlig indsats for at bevare. Det gæl-
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Prisstigning på
enfamiliehuse

Priserne på enfamiliehuse

stiger mindst i småbyerne

og deres oplande, og mest

i storbyerne og i bynære

landkommuner.

Kilde: Danmarks Statistik-

bank og egne beregninger.

der i særdeleshed de ”grønne kiler” i de mest bymæssige dele af hovedstaden

og tilsvarende i de andre store byer.

I flere sammenhænge tales også om byernes blå områder som vigtige, når

der skal skabes nye åndehuller og oplevelsesmuligheder. Omdannelse og åb-

ning af havnearealerne for offentligheden kan medvirke til at skabe sådanne

nye rekreative områder.

I de store byer er adgangen til større åbne landskaber ofte forbundet med

længere ture og barrierer i form af store trafikanlæg. Det er derfor vigtigt, at de

grønne områder er forbundet med stier, så man kan gå og cykle mellem de

forskellige områder og ud til de åbne landskaber og til de strande, der ligger tæt

på byerne.

UDFORDRINGERNE I DE STØRSTE BYER
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Landkommuner omkring de store byer

Landkommunerne omkring de store byer er i en helt anden situation end i

resten af landet. De høster fordele af at ligge, hvor de gør  – og udgør attrak-

tive boligoplande for de mange, som arbejder i byen. De er ikke som i andre

egne af landet truet af affolkning. Det rejser en helt anden problemstilling.

Nemlig at det er en udfordring at bevare deres kvaliteter og præg af landlig-

hed og undgå, at de udvikler sig til rene forstadsområder. Der skal derfor være

stor påpasselighed med at bebygge disse områder.

Hovedstaden i international sammenhæng

Hvor hovedstaden i disse år er inde i en positiv udvikling i forhold til det øvrige

land, stiller konkurrencen internationalt anderledes store krav.

Det er derfor af betydning, at hovedstadsområdet, der i sig selv udgør

Nordens største sammenhængende storbysamfund, intensiverer samarbejdet

med Skåne, så der sker en løbende, koordineret integration og udvikling i den

samlede Øresundsregion. Herigennem vil regionen, og hermed også den dan-

ske del, effektivt kunne placere sig som et nordeuropæisk vækstcenter med

international tiltrækningskraft for virksomheder, institutioner og bosætning. I

denne sammenhæng er det vigtigt at tage hensyn til områdets kulturværdier,

natur og miljøforhold, idet disse forhold i stigende grad vil indgå som vigtige

lokaliseringsfaktorer for erhverv og bosætning.

De to regeringer ønsker, at Øresundsregionen kan indtage en central pla-

cering i konkurrencen med andre storbysamfund i det nord- og nordøstlige

Europa. Samtidig kan regionen være et væsentligt ”link” mellem Norden og

det kontinentale Europa.

Det er ikke mindst erhvervslivet, som giver Øresundsregionen dens inter-

nationale position. Medicinalvareindustrien og bioteknologien i hovedstaden

er internationalt blandt de førende, og branchens position udbygges i disse år

gennem samarbejde med virksomheder på den svenske side af Øresund. Forsk-

ning, videregående uddannelse og IT-sektoren er omfattende, også interna-

tionalt set. Sammen med stærke kompetencer inden for miljø og energi, logi-

stik og transport samt privat service giver det regionen gode muligheder i den

internationale konkurrence.

Regionens overordnede transportanlæg har stor betydning i den videre

integration og udvikling. Det gælder Øresundsbroen, Kastrup Lufthavn og det

etablerede samarbejde mellem Københavns og Malmøs havne. Hertil kommer

de overordnede jernbane- og motorvejsnet med disses regionale betydning og

med sammenhængen videre til de nationale og internationale net.
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At skabe en sammenhængende og stadig mere integreret region over lande-

grænsen i den størrelsesorden og i det perspektiv, der er tale om for Øresunds-

regionen, er imidlertid en opgave, der tager tid og kræver en aktiv indsats, såvel

i den private som i den offentlige sektor og i diverse indbyrdes samarbejder.

Blandt andet vil en række lovgivningsmæssige og administrative barrierer skulle

overvindes. Hertil kommer forankring af regionen i virksomheder og befolk-

ning. Regeringen er indstillet på at yde sit bidrag hertil og vil i den forbindelse

vurdere de forslag mv., der løbende kommer fra Øresundskomiteen og fra det

kommende regionale studie (Territorial review) fra OECD, der offentliggøres i

begyndelsen af 2003.

UDFORDRINGERNE I DE MELLEMSTORE BYER OG DERES OPLANDE

De mellemstore byer og deres oplande står over for deres særegne udfordringer

og problemer. I disse egne af Danmark spiller industrien en stor rolle, ofte en

industri, der fremstiller mere traditionelle produkter. Også landbruget er vigtigt;

selv om erhvervet regionalt set ikke er så betydningsfuldt som i de små byers

oplande, skabes mere end halvdelen af den danske landbrugsproduktion i de

mellemstore byers oplande.

De mellemstore byer er også tit hovedbyer i deres amter og derfor hjemsted

for hospitaler og overordnet offentlig service. Byerne, og specielt bymidterne,

rummer tillige et varieret handels- og butiksliv.

Disse særtræk sætter sit præg på de udfordringer, oplandene møder. Viden-

indholdet øges, også i den traditionelle produktion, og det er afgørende vigtigt

for den lokale konkurrenceevne, at dette også finder sted i de mellemstore byer.

Mange af erhvervene fremstiller tunge produkter både til indlandet og til eks-

port, og effektiv godstransport er derfor mange steder et grundvilkår for pro-

duktionen. For den fysiske planlægning er det derfor opgaven at sørge for, at

arealer med let adgang for tung transport forbeholdes de virksomheder, der har

brug for det. Det vil sikre byen som en helhed med boliger, erhverv og indkøbs-

muligheder, hvor nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

De mellemstore byer har en vis vækst i folketal, i nærheden af eller lidt

under det danske gennemsnit. Egentlige presproblemer på boligområder er

sjældne. Tilsvarende er der forholdsvis god plads og ledige arealer, herunder

byzonearealer, mange steder. Presset for at bygge nye boliger i eller ved natur-

arealer og grønne områder er derfor ikke så stort som i storbyoplandene, selv

om der lokalt er eksempler herpå. Den lavere befolkningstæthed og mindre

befolkningsvækst gør det til en overkommelig opgave for den fysiske planlæg-

ning at udlægge de nødvendige nye byarealer i tilknytning til den eksisterende
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by, samtidig med at de allerede eksisterende bydele, især bymidterne og deres

nære omgivelser, omformes.

De enkelte byer i oplandene til de mellemstore byer skal ikke alle kunne det

samme. Det er vigtigt for det samlede områdes udvikling, at der bliver aftalt en

rollefordeling mellem de enkelte byer og kommuner i oplandet. En lokal

bymønsterpolitik vil være et redskab hertil.

Det vil være et vigtigt led i bymønsterpolitikken at aftale, at ikke alle kom-

muner i oplandet udlægger arealer til samme formål, men i stedet tilpasser

deres arealudlæg til den samlede helhed. Det vil være en naturlig forudsætning

herfor, at de lokale parter udarbejder en fælles vision for oplandets fysiske og

funktionelle fremtid.

Hver egn har sine styrker og særkender

Erhvervsmæssigt er de enkelte egne forskellige. Hver egn eller endda mindre

dele af en egn har sine specifikke erhvervsmæssige styrker. Virksomhederne i

erhvervene er tit grupperet i klynger, hvilket giver dem mulighed for gennem

deres indbyrdes relationer at skabe fælles kompetencer, der gør dem i stand til

at producere med en højere kvalitet end øvrige virksomheder. Virksomhederne

i klyngen yder herigennem hver deres bidrag til det for området karakteristiske

speciale. Den fysiske planlægning er og må nødvendigvis være indrettet forskel-

ligt, hvis virksomhederne i hver egns særkendeerhverv skal lokaliseres optimalt.

Den stigende specialisering, vi oplever i disse år, indebærer dermed også, at den

fysiske planlægning i stigende grad indrettes forskelligt fra sted til sted.

En del af den erhvervspolitiske indsats går ud på at skabe et vækstlag af

innovative virksomheder. Disse virksomheder har et begrænset arealbehov, men

har til gengæld behov for rådgivning og ser ud til at blive fremmet af stimule-

rende fysiske og sociale omgivelser. I en del tilfælde har den fysiske planlægning

bidraget til at skabe sådanne miljøer på havnearealer eller andre erhvervsarealer,

som er forladt af tidligere virksomheder.

Planloven blev i foråret 2002 ændret, med henblik på at give kommunerne

bedre mulighed for at planlægge for udviklingen af bymidten. Det er fortsat et

klart mål i planloven, at planlægningen skal fremmet et varieret butiksudbud i

de mange mindre og mellemstore byer, og at det er handelslivet i bymidten, der

skal fastholdes og styrkes. Byernes butiksudbud kan variere efter lokale specia-

ler, men målet er et net af ligeværdige handelsbyer.
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Byerne som ramme om bosætning

I disse år opleves et stigende behov for veluddannet og kvalificeret arbejdskraft,

som skal medvirke til at sikre fornyelse og omstilling. Muligheden for at skaffe

velkvalificerede medarbejdere er tit afgørende, hvis nye virksomheder skal træk-

kes til et område. Enten fordi medarbejderne allerede findes der, eller fordi de

flytter til sammen med virksomheden. Derfor er det vigtigt, at der er gode bolig-

forhold, kommunal service, kultur- og fritidstilbud og mulighed for natur-

oplevelser. Hvad der er attraktive boligområder, vil variere fra sted til sted. I

landområderne er det måske billigere boliger eller en attraktiv beliggenhed i

naturen, som er vigtig. I byerne er der andre fordele som nærhed til kulturtilbud

og uddannelsessteder og et stort udbud af privat service.

De mellemstore byer og deres oplande er i nogle tilfælde blevet bosætnings-

sted for mange folk med arbejde i de største byer. Selv om de fleste stadig bor

og arbejder lokalt omkring Holbæk, Slagelse og Næstved, er antallet af

udpendlere til hovedstadsregionen vokset med 25 pct. (fra 36.000 til 45.000)

Udpendling til
Storkøbenhavn

Mange mennesker på Sjæl-

land har deres arbejdsplads i

Storkøbenhavn. Øen ligner

mere og mere et samlet ar-

bejdsmarked.

Kilde: Danmarks Statistik-

bank og egne beregninger.
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fra 1992 til 2000. Tilsvarende er også Horsens, Silkeborg og Randers begyndt at

fungere som bosætningsbyer for folk med arbejde i Århus. Særlige attraktive

kvaliteter i by og på land kan på denne måde udvikles og benyttes til at til-

trække eller fastholde beboere med arbejde uden for oplandet. Kulturmiljøet i

købstædernes bebyggelse er i den forbindelse en vigtig værdi.

Det bliver dermed stadig vigtigere, at de mellemstore byer   - i samarbejde

med oplandet -  inddrager rollen som bosætningssted for andre store byer i

deres udviklingsstrategi. Bosætning spiller da også en stigende rolle i de strate-

gier for den fremtidige udvikling, som laves lokalt og regionalt. Et eksempel er

erhvervssamarbejdet Vestsjælland-Storstrøm.

Udflytning og pendling

De mindre byer og landsbyer i oplandet til de mellemstore byer er i voksende

grad beboet af mennesker, der har arbejde i centerbyen. Desuden er det blevet

mere almindeligt, at en af to voksne i en husstand, som bor i en mellemstor by,

har sit arbejde i en anden stor eller mellemstor by. Pendlingen stiger derfor, såvel

mellem byerne som fra oplandskommunerne ind til centerbyen. Stigningen i

pendlingen de senere år har været markant, i Jylland mere end 25 pct. på de 8

år fra 1992 til 2000. Den øgede mobilitet gør valgfriheden med hensyn til valg

af job og bopæl større, men stiller samtidig krav om en stram tilrettelæggelse af

hverdagen og bidrager til en forøgelse af trafikken.

Den stigende pendling  - også mellem de store og mellemstore byer -  gør

det formålstjenligt at samarbejde på tværs af kommune- og amtsgrænser. De

økonomiske virkninger af en vellykket erhvervsudvikling i én by omfatter, blandt

andet gennem de pendlende lønmodtagere, også efterspørgsel og øget skatte-

grundlag i andre byer.

I erhvervssamarbejdet Vestsjælland-Storstrøm har amter og kommuner besluttet

at lave en bosætningsstrategi:

Strategien vil indebære:

• erfaringsopsamling om eksisterende bosætningskampagner

• oplæg til, hvordan området kan markedsføres og herunder identificere

naturlige geografiske samarbejder

• forslag om produktudvikling (fx nye bolig- og boformer, forbedret

transportudbud)

• bedre pendlerservice og medarbejderhuse
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Byens grønne områder

De mellemstore byer er omgivet af store åbne arealer. Bystørrelsen giver umid-

delbart befolkningen let adgang til oplevelser af natur og landskab. Men byerne

er dog så store, at også de grønne områder inde i selve byen har stor betydning

for befolkningens udfoldelsesmuligheder. Dels er disse arealer meget benyttet,

dels har byens indre grønne områder sammen med den bynære natur betyd-

ning for byens økologiske kredsløb og som ramme for plante- og dyreliv. Hvor

attraktiv byen er for virksomheder og som bosted for ansatte, afhænger også af

omfanget og udformningen af byens grønne arealer, som derfor er blevet en

konkurrenceparameter på linie med andre.

Byomdannelse

De fortsatte strukturændringer i erhvervene må også i de kommende år forven-

tes at føre til ledige erhvervsarealer. Disse ligger ofte i havne eller andre områder

nær bykernen. Der opstår derfor muligheder for at tilføre de centrale bydele nye

kvaliteter og funktioner.

I nogle af de mellemstore byer kan efterspørgselen efter arealer til bolig- og

erhvervsudvikling imidlertid være utilstrækkelig til at sætte gang i en omdan-

nelse. Også forurenet jord på de tidligere industrigrunde kan lægge hindringer

i vejen. Andre steder er omdannelsen blevet gennemført. I Silkeborg har luknin-

gen af den gamle papirfabrik således givet plads til nye byboliger, musik- og

teaterhus, hotel og erhverv.

Byerne samarbejder

Samarbejde mellem nærtliggende byer kan gøre det muligt at udbygge og spe-

cialisere mange funktioner, som byerne hver for sig er for små til at klare. Det

gælder både det offentliges service til befolkningen og virksomhedsdrevet er-

hvervsrettet service. Specielt mellemstore byer har set sin fordel derved og i flere

tilfælde etableret samarbejde om erhvervs- og serviceudvikling. To sådanne

omfattende samarbejder, Trekantområdet og Midt-Vest, blev i forbindelse med

arbejdet med Landsplanredegørelse 2000 udpeget som landsdelscentre. I den

forbindelse blev samspillet mellem serviceapparat og erhvervsudvikling som driv-

kraft i udviklingen i samarbejderne betonet.

Også andre mellemstore byer har set fordele i et samarbejde med andre

omgivende byer. Fx er Esbjerg, Varde og Ribe ved at konkretisere et samarbejde

om at skabe nye udviklingsmuligheder. Haderslev og Vojens er tilsammen udpe-

get som egnscenter i regionplanen for Sønderjylland med det mål at sikre det

størst mulige udbud af service til befolkning og erhvervsliv. Og i regionplanen
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for Storstrøms Amt er Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og Nakskov ud-

peget som en fælles udviklingsakse. I disse og andre samarbejder trænger be-

hovet for en fysisk planlægning for det samlede område sig stadig mere på, fx i

form af en fælles kommuneplan.

Sådanne samarbejder er ikke begrænset til Danmark alene. Sønderjylland

har sammen med Flensburg og tilgrænsende områder i Tyskland etableret et

regionalråd, der skal fremme samarbejdet om erhverv, kultur og miljø og samti-

dig forme en fælles regional profil på tværs af landegrænsen.

UDFORDRINGERNE I DE SMÅ BYER OG DERES OPLANDE

Mange af de udfordringer og problemer, der findes i de mellemstore byer og

deres oplande, gælder også for de små byer og deres oplande i landets yder-

områder. Men dertil kommer en række udfordringer, som rejses af yder-

områdernes særlige situation, tendenserne til stagnation og af landbrugets ofte

betydningsfulde rolle lokalt.

Det er et fælles hovedproblem for egnene uden for oplandene til de store

og mellemstore byer (dvs. egne uden byer med over ca. 20.000 indbyggere) at

fastholde beskæftigelsen og ofte også befolkningen. Generelt møder disse egne

den udfordring, det er at stå med afvandring af de unge og en deraf følgende

skæv aldersstruktur. De lokale servicetilbud er få, i hvert fald færre end i de

større byer, og der er specielt få arbejdspladser i overordnet privat servicevirk-

somhed. Disse forhold er eksempler på problemerne i yderområderne, ikke mindst

i landområderne i disse egne. Samtidig rummer yderområderne nogle af lan-

dets fornemste naturværdier, specielt langs kysterne, og også en række interes-

sante kulturmiljøer.

Der er naturligvis vigtige forskelle mellem yderområder. Nogle af områderne

har et kraftigt islæt af industri, ofte - som vindmølleindustrien ved Ringkøbing -

domineret af en enkelt branche. Her står og falder lokalsamfundets udvikling

med industriens udvikling. Andre steder som Skagen og Neksø er centreret

omkring fiskeri, og egnen er her afhængig af såvel fiskeressourcen som af den

politiske regulering af fangsterne. Turismen giver nogle steder et værdifuldt sup-

plement til indtægterne. De fleste af områdernes hovedbyer og øvrige småbyer

lever imidlertid som centre for landbrugserhvervet i området, med handel og

industri med tilknytning til landbruget.

Erhvervsforhold

I yderområderne spiller landbruget ofte en erhvervsmæssig hovedrolle. Antallet

af landbrug er på retur. Antallet af landbrugsbedrifter er faldet fra ca. 200.000
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i 1960 til ca. 80.000 i 1990 og ca. 55.000 i dag, hvoraf 20.000 heltidsbrug og

35.000 deltidsbrug. Antallet af brug forventes af falde med yderligere en tredje-

del de kommende ti år.

Produktionen i landbruget er dog samtidig hermed blevet forøget, og følge-

industrierne har derfor ikke generelt mærket nedgangen i beskæftigelsen i land-

bruget, men mange slagterier og mejerier bliver nedlagt i takt med centralise-

ringen i større og større enheder som fx i Taulov og ved Horsens og Holstebro.

Afgangen fra landbruget, den generelle større mobilitet i samfundet og konkur-

rencen inden for detailhandelen har med tiden gjort det svært at opretholde

den lokale handel og servicevirksomhed i de små byer.

Beskæftigelsen i fiskeriet er de senere år faldet betydeligt, hvilket har givet

vanskeligheder også for andre erhverv i de mindre fiskeribyer. Dels er antallet af

fiskefartøjer reduceret, dels har fiskekvoterne givet vanskeligheder for specielle

typer af fiskeri.

Turismen er - efter et boom i starten af 1990erne - stagneret. Det gælder

især den traditionelle kystnære ferieturisme, mens by- og erhvervsturismen har

vundet frem. Dette har givet stagnation i turisterhvervet i mange yderområder,

hvis turisme er baseret på campingplads- og feriehusophold med badestrand-

ene som vigtig attraktion.

Udviklingen inden for landbrug, fiskeri og turisme er en medvirkende årsag

til den svage beskæftigelsesudvikling i yderområderne, som blev beskrevet i ka-

pitel 1. Disse erhverv er dog ikke yderområdernes eneste fundament. Andre

erhverv som industri, bygge- og anlægsvirksomhed, transporterhverv og detail-

handel bidrager til det økonomiske og sociale liv. Men der er forholdsvis få af de

mere avancerede servicevirksomheder, og de lokale virksomheder kan derfor

være svagere stillet i den nationale og internationale konkurrence.

Befolkningsforhold

Yderområderne har tabt befolkning de senere år. Først og fremmest unge, som

søger til uddannelsesbyerne for at få en videregående uddannelse og måske

også for at komme tættere på de mange service- og fritidstilbud, som de større

byer giver. Yderområdernes muligheder for at tiltrække de færdiguddannede

unge er små. Dertil er antallet af jobs, som modsvarer de nyuddannedes kvalifi-

kationer, for beskedent.

Resultatet er, at mange yderområder har en forholdsvis stor andel folk i

pensionistalderen. Den demografiske udvikling i 1990erne har i den henseende

øget forskellene mellem yderområderne og resten af landet. Mens andelen af

ældre faldt i storbyernes og de mellemstore byers oplande, forblev andelen prak-

tisk taget uændret i småbyoplandene.

UDFORDRINGERNE I DE SMÅ BYER OG DERES OPLANDE
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Den svage beskæftigelsesudvikling betyder også, at der i nogle yderområder er

en uforholdsmæssig stor andel af de voksne i arbejdsalderen, som lever af so-

ciale ydelser. I enkelte yderområder er der tilmed en tilvandring af folk i disse

sociale lag, idet specielt husleje og boliger ofte er mærkbart billigere i generelle

fravandringsområder end i tilvandringsområder. Ofte har nedlæggelse af skoler

som følge af fraflytningen i sådanne områder sat en ond cirkel i gang. Af øko-

nomiske og pædagogiske årsager bliver skolen nedlagt, hvorefter det bliver endnu

sværere at tiltrække andre befolkningsgrupper, hvilket så igen giver en endnu

dårligere kommunaløkonomi.

Nye erhverv og beskæftigelse

Strukturudviklingen i landbruget har ført til, at mange landbrugsbygninger står

tomme. 60 mio. m2 i alt. Det skønnes, at halvdelen kan bruges til andre formål

end landbrug. Derfor har regeringen i foråret 2002 fået gennemført en æn-

dring af planlovens landzonebestemmelser. Erhverv som håndværks- og indu-

strivirksomhed, lager- og kontorformål samt mindre butikker kan indrettes i over-

flødiggjorte landbrugsbygninger, lige som udvidelser af mindre virksomheder i

det åbne land nu kan lade sig gøre uden landzonetilladelse.

Det er vigtigt, at amter og kommuner fortsætter arbejdet med at udforme

en særskilt politik for landdistrikter på grundlag af det enkelte landdistrikts sær-

kender og kompetencer. Regeringen opfordrer derfor amter og kommuner til,

som led i deres landdistriktspolitik, særligt at kortlægge yderområdernes styrker

og kompetencer med henblik på erhvervsudviklingsmulighederne.

Bosætning i de små byer

Der er generelt et behov i yderområderne for at tiltrække befolkning, specielt

mennesker, som kan give et bidrag til den lokale økonomi. Der bør være vari-

erede service-, kultur- og fritidstilbud, så landdistrikterne kan være en realistisk

bosætningsmulighed. Regeringen vil arbejde for, at den enkelte borger får mu-

lighed for at bo nær de kvaliteter, den enkelte lægger størst vægt på.

En forudsætning for en varieret befolkningssammensætning og tilflytning

til yderområderne er, at boligerne her tilpasses familiernes forskelligartede be-

hov. Et varieret udvalg af tidssvarende ejer-, leje- og andelsboliger vil betyde, at

der bliver bedre mulighed for at vælge mellem forskellige typer af bolig afhæn-

gig af livssituation – fx økonomisk, alders- og familiemæssigt -  end tilfældet er

i dag. Udlæg af attraktivt beliggende byggegrunde kan i visse tilfælde bidrage

til at tiltrække nye tilflyttere.
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Med planlovsændringen i foråret 2002 har regeringen blandt andet givet bedre

mulighed for at etablere medhjælper- og generationsskifteboliger på landbrugs-

ejendomme over 30 ha.

Der har i befolkningen i de senere år været en voksende interesse for at

afprøve alternative boformer. De økologiske og naturnære boligtyper, hvor bo-

lig og dyrkning af jord oftest kombineres, er eksempler herpå. Disse alternative

boformer kræver plads og retter sig derfor naturligt imod landområderne - i

yderområderne såvel som andre steder.

Det samme gælder jordbrugsparceller. Jordbrugsparceller har ikke været

tænkt som en boform i omegnen af større byer, men som et særligt tilbud til

tyndere befolkede områder, hvor det er svært at tiltrække nye tilflyttere. Der er

hidtil planlagt 500 - 1000 jordbrugsparceller.

En anden forudsætning for at få tilflyttere er, at der i yderområderne er

adgang til skole og daginstitutioner. Regeringen har igangsat et forsøgs- og

udviklingsarbejde for at sikre de små skoler og dagtilbud i landdistrikterne. Der

gøres forsøg med fælles ledelse af flere skoler og med integration af skole og

dagtilbud.

Bortset fra øer uden broforbindelse er det kun få steder i Danmark, hvor

man ikke kan komme til en by med et varieret serviceudbud i løbet af en halv

time. Det forudsætter dog tit, at man råder over en bil.

UDFORDRINGERNE I DE SMÅ BYER OG DERES OPLANDE
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En udfordring til amter og kommuner

Amter og kommuner er sammen med staten ansvarlige for at gennemføre ind-

satsen inden for erhvervsfremme, social service, undervisning, infrastruktur, kol-

lektiv transport, byfornyelse og boligforbedring, lokalisering af offentlig service

mv. Og den lovgivning, som regulerer anvendelsen af det åbne land, herunder

beskyttelse af natur og miljø, forvaltes på decentralt niveau. Det er således am-

terne og kommunerne, der i kraft af deres lokalkendskab er i stand til at tilpasse

indsatsen til de særlige vilkår og behov, der er i den enkelte region og lokal-

samfund. Konsekvenserne af strukturudviklingen i landbruget, fremkomsten af

nye erhvervstyper, udviklingen på boligmarkedet og udviklingen i befolknings-

sammensætningen mv. bør afspejle sig i landdistriktspolitikken og give anled-

ning til fx at revurdere det regionale bymønster.
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Det laveste niveau i det regionale bymønster er lokalcentre – det vil sige byer,

der er store nok til at have både butikker, skoler og kollektiv trafik. For at sikre

de mindste byers (mindre end lokalcentre) forskellige kvaliteter og et hensigts-

mæssigt serviceniveau kan amter og kommuner i samarbejde udvælge de byer,

der bør understøttes med byudvikling og eventuelt tillægges lokalcenterfunktion.

Vækst i de små byer bør så vidt muligt ske, hvor der er rimelig sikkerhed for, at

formålet med væksten kan opnås, fx opretholdelse af et rimeligt serviceniveau

hvad angår butikker, skoler og kollektiv trafikforsyning. Beskyttelse og bevaring

af kulturværdier i de små byer bør indgå som et væsentligt hensyn ved udvæl-

gelsen af de byer, der skal understøttes med byudvikling.

Det er et mål, at nyt byggeri i landområder etableres i tilknytning til eksiste-

rende bebyggelse, så der skabes sammenhængende bebyggede områder og

åbne landområder uden yderligere bymæssig bebyggelse.

Fremtiden tegner sig forskellig

På længere sigt vil stigende mobilitet givetvis medføre, at nogle yderområder vil

komme inden for en tidsmæssig overkommelig afstand af store og mellemstore

byer. De vil dermed kunne indgå i oplandene til disse. De vil få nye muligheder,

både erhvervsmæssigt og som bosted for udpendlere. Til gengæld er andre

yderområder for perifert beliggende til, at de i en overskuelig fremtid vil få mu-

lighed for at definere sig selv som dagligt opland til de større byer. De vil fortsat

være forholdsvis afgrænsede lokale enheder. Det gælder typisk øer uden bro-

forbindelse, men også andre afsides liggende yderområder.

Lige som de mellemstore byer samarbejder de mindre byer også tit om en

lang række opgaver. Ønsket om at styrke den lokale egn er en særlig drivkraft.

I sin mest vidtgående form kan samarbejdet føre til kommunal sammenlæg-

ning, som det er sket på Bornholm.

Folketinget, regeringen, amterne, kommunerne og de enkelte lokalsamfund

har alle et ansvar for udviklingen i landdis rikterne. Men især amternes og kom-

munernes indsatser er vigtige, da de står for langt hovedparten af planlægnin-

gen af de fysiske rammer.

Folketing og regering kan forbedre rammerne for landdistrikternes udvik-

lingsmuligheder. Men lovændringer er i sig selv ikke nok til at skabe udvikling.

Mange års erfaringer med landdistriktsudvikling viser, at det er de regionale og

lokale initiativer, der sammen med lokale ildsjæle er helt afgørende for, om en

udvikling kan vendes.

Med ændringen af planlovens landzonebestemmelser har regeringen i for-

året 2002 forbedret rammerne for en udvikling i landdistrikterne.

UDFORDRINGERNE I DE SMÅ BYER OG DERES OPLANDE
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Regeringen vil et mangfoldigt Danmark. Alle områder i landet skal være attrak-

tive. I al deres forskellighed danner landets byer og landområder rammen om

vores liv. De små byer og deres oplande kan ikke, og skal heller ikke, konkurrere

med de store byers tilbud. De kan noget andet, og det er også værdifuldt.

Derfor bør landdistriktspolitik – og særligt landdistriktspolitik for yder-

områderne -  ses i en større sammenhæng og på tværs af eksisterende admini-

strative skel. De amter og kommuner, som ligger inden for en rimelig afstand af

et yderområde kan overveje, om yderområdets forhold kan håndteres via fælles

løsninger. Derved kan yderområdets særlige styrker og særkender udnyttes til et

større områdes fælles bedste.


