De mellemstore byer vokser mest
”Væksten trækkes mod de store byer.”
Sådan lyder det ofte når snakken går om
vækstlokomotiver
og
det
skæve
danmarkskort. Men nye tal indikerer, at det
faktisk er de mellemstore byer som vokser
mest: I de seneste 10 år er de 25 mellemstore
byer mellem 20 og 60.000 indbyggere vokset
med i alt 73.000 indbyggere, hvilket er to
procent hurtigere end landsgennemsnittet.
Det er blandt de første resultater fra REG
LABs igangværende analyse, med fokus på
den mellemstore provinsby med mellem
20.000 og 60.000 indbyggere.
Med denne analyse sætter REG LAB fokus på
en bytype med særdeles stor betydning for
vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Det er
en bytype, som fylder meget på det danske
landkort, både befolkningsmæssigt og som
motor for at trække erhvervsudviklingen
regionalt. Men der er forbløffende få
analyser af erhvervspotentialerne i netop
denne type af byer.
Der ses ikke at være gennemført samlede
analyser, der kortlægger, hvilke faktorer der
skaber vækst, hvordan disse fremmes bedst
muligt og hvordan byer i geografisk nærhed
kan finde ind i en hensigtsmæssig
arbejdsdeling. Konsekvensen er, at disse byer
ofte læner sig op ad viden og inspiration fra
bytyper, som er betydeligt større og derfor
har andre forudsætninger.
Målene for analysen er:
• At kortlægge de håndtag og aktiviteter,
der kan skabe vækst og positiv
erhvervsudvikling i byerne.
• At forstå hvordan kommunale aktører, i
samarbejde med andre, kan lede

•

udviklingen af attraktive vækstvilkår i
byerne, herunder fx samarbejde på tværs
af forvaltninger, inddrage relevante
aktører, etablere partnerskaber for vækst
mv.
At udvikle et praktisk anvendeligt
inspirationskatalog
rettet
mod
kommunale
beslutningstagere
med
konkrete anvisninger på, hvordan man får
succes med at skabe vækst og
erhvervsudvikling i byerne.

I første fase af projektet – februar-marts
2010 - gennemfører Copenhagen Economics
en indikator- og regressionsanalyse, som
indkredser hvilke håndtag netop denne type
byer har at skrue på. Og hvilke der faktisk har
en dokumenteret effekt.
I løbet af projektet afholder styregruppen en
række workshops, bl.a. sammen med Charles
Landry i forlængelse af REG LABs
årskonference i marts. Som medlem af
foreningen kan du følge med i analysens
udvikling på www.reglab.dk.
Spørgsmål og forslag er velkomne til Eskild
Hansen, eskild@reglab.dk og Bjarne E.
Jensen, bjarne@reglab.dk.

Projektet gennemføres i
samarbejde med:
• Viborg Kommune
• Silkeborg Kommune
• Herning Kommune
• Holstebro Kommune
• Helsingør Kommune
• Køge Kommune
• Hillerød Kommune
• Region Sjælland
• Region Midtjylland
• KL
• Danske Regioner
• Erhvervs- og Byggestyrelsen
Det Kommunale Momsfond
yder tilskud til projektet.

reg:lab er en forening for REGional Læring, Analyse og Best practice.
reg:lab udvikler, opsamler og formidler metoder og ”god praksis” inden for regional erhvervsudvikling.

