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Byen som facilitet

Nogle er afgørende for logistik og livskvalitet. Andre styrker omdømme, former 
image og giver byerne kant. Tilsammen udgør byernes servicetilbud og faciliteter 

forudsætningen for det attraktive byliv. Med alt hvad det indebærer.

-

Med arbejdspladser, fritidsmuligheder, daginstitutioner, 
butiksliv og andre servicetilbud faciliterer byerne 
sammenhæng og kvalitet i det gode hverdags- og fritids-
liv. Og de syddanske byer gør det godt. Cirka tre ud af fire 
syddanskere mener i dag, at den by de bor i er attraktiv. 
Og tre ud af fire mener, at de har mulighed for at leve 
livet som de ønsker. 

De syddanske byer er forskellige. Det er syddanskerne 
også. Faktisk viser vurderingen af byernes attraktivitet, 
at tilfredsheden i byerne er næsten lige høj på tværs af 
byernes størrelse. Syddanskerne har forskellige behov. 
Få faciliteter kan være rigeligt. Mange kan være helt 
utilstrækkeligt.  

Serviceudbuddet følger som regel med størrelsen. De 
største syddanske byer kan opretholde en bredere pallette 

af tilbud – særligt inden for fritids- og underholdnings-
sektoren. Lille by er dog ikke nødvendigvis lig med færre 
tilbud. Nogle byer er stærke på kultur, andre på tilgænge-
lighed til pasningsmuligheder og skole. Nogle har 
svømmehaller, biblioteker og caféliv, og andre kan levere 
god adgang og let tilgængelighed til kerneservice.  

I denne publikation undersøges service- og facilitets-     
niveauet i hver enkelt af de 30 største syddanske byer. 

Specifikt undersøges: 
• Byens tilbud (fx dagligvarer, kultur, uddannelse og 

sundhed) 
• Afstand til service- og fritidstilbud (fx daginstitution 

og læge)
• Tilgængelighed til arbejdspladser
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Jan Gehl

Arkitekt, forsker, forfatter og foredragsholder
Jan Gehl har beskæftiget sig med byernes udvikling og 
indretning igennem en menneskealder og anderkendes i 
dag som pioner inden for udvikling af byrum med fokus 
på fællesskaber og menneskelig trivsel. 

Jesper Pagh

Forsker og underviser i byplanlægning, Arkitektskolen
Jesper Pagh er tidligere administrerende direktør i        
Arkitektforeningen. Han er fra dagspressen kendt som en 
flittig debattør af byernes udvikling. 

73%

73%

80%

Kilde: Region Syddanmark

Attraktive byer i følge borgerne
— andel af befolkningen, der synes at deres by er attraktiv.

Byerne er delt i tre grupper, baseret på antal indbyggere (se grupper på s. 6). Forskellen mellem 
den største gruppe og de to andre er signifikant. Figuren baseres på en spørgeskemaundersøgel-
se af 5.300 borgere, 2018. Læs mere på byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

10 mindste byer

10 næststørste byer

10 største byer

59% mener at der er god adgang til 
pladser og parker i deres by.

FRITIDSBYEN

Kirsten Kaya Roessler

Professor, Institut for Psykologi, SDU
Kirsten Kaya Roessler beskæftiger sig blandt andet med 
arkitekturens og naturens betydning for menneskelig 
sundhed, bevægelse og trivsel. Hun underviser i dag i 
faget ’Arkitekturpsykologi’ på SDU og er forfatter til forsk-
ningspublikationen ’Arkitektur og psykologi – en dialog’.

Byernes udvikling i perspektiv

* Eksperterne er interviewet til publikationens fire artikler ’Er fritidsbyer 
fremtiden?’, ’Storby på vej?’, ’Bylivet efter butiksdøden’ og ’Den menne-
skevenlige by’. Deres perspektiver på byernes udvikling er alene udtryk 
for deres egne holdninger. 

Tre eksperter giver i denne publikation deres bud 
på byernes udfordringer og fremtid*.  
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Tallet baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 5.300 borgere, 2018. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”.



Er fritidsbyer fremtiden?  
Arbejdet fylder mindre, fritiden fylder mere. Byerne bør styrke de faciliteter, der tiltrækker og skaber 

fremtidens byliv. Men transformationen kan blive svær for de mindre byer, vurderer eksperter.

Flere af de erhverv og behov, der grundlagde byerne er i dag blevet mindre. 
Men byerne ligger der stadig. Derfor må de genopfinde sig selv og sikre en 
udvikling, der imødegår fremtidens nye behov for byliv. Det mener arkitekt, 
forsker og forfatter, Jan Gehl: 

 »Vi fået et leisure-time society. Vi går på arbejde for at have et spændende 
fritidsliv, og det er i fritidssektoren, at mange af de spændende ting ligger«, 
siger han. 

Udfordringen størst i mindre byer
Byerne har forskellige forudsætninger for at sadle om til en ny virkelighed. 
De store byer har kritisk masse til at opretholde og forny faciliteter, der mod-   
svarer nutidens forventninger til det gode by- og fritidsliv. Det er sværere for 
de mindre byer, hvor handlemulighederne er relativt begrænsede, vurderer Jan 
Gehl:  

»Virkeligheden er anderledes i dag. For hundrede år siden var de små byer 
nødt til at opretholdes, for det var i og omkring byerne, at arbejdet lå. Der var 
ingen fritid, for man arbejdede stort set døgnet rundt, men det var levende byer 
på datidens måde. Sådan er det ikke mere. Landbruget er reduceret til, at det er 
meget få mennesker, der holder det i gang, og arbejdsgrundlaget er flere steder 
forsvundet. Tilbage er byens rolle som facilitator af fritidslivet, og det er et 
område, hvor de helt små byer generelt ikke kan tilbyde ret meget«, siger han.

Jagten på en plan
Fritidssektoren kan give byerne et nyt fundament for udvikling i fremtiden. 
Alligevel træder flere danske byer i dag vande i forhold til at sætte retning for 
byernes udvikling. Det mener forsker i byplanlægning, Jesper Pagh:   

»I mere end 5000 år har byerne udviklet sig på en dynamisk måde. De er 
gradvist blevet større og der er løbende kommet nye teknologier til. I dag står 
vi med post-industrielle byer, og ingen ved, hvad de skal eller hvor de skal 
hen,« siger han.

Han mener, at tvivlen om fremtidens byroller kan aflæses direkte i               
kommunernes planer og strategier: 

 »Det bedste eksempel på det er provinsbyernes efterligning af en strategi, 
der var udtænkt til at virke ét sted. For år tilbage skulle alle have et koncert-
sted, fordi Bob Dylan havde spillet i Horsens. Byerne famler, når de kopierer de 
ting, der måske kun fungerer under helt særlige omstændigheder,« siger han. 

Nye faciliteter må flytte ind
Hvis fremtidens byliv skal bevares må de gamle byrums anvendelighed først og 
fremmest gentænkes, så nye faciliteter kan flytte ind. 

Ifølge Jan Gehl bør byerne omdannes med fokus på at bringe mennesker  
sammen om fritiden: 

»Byerne skal i de her år gå fra at være købe-stæder til at være mødesteder, 
for det er min absolutte overbevisning, at vi i de danske byer til stadighed har 
brug for offentlige mødesteder og rum, hvor vi kan mødes spontant i daglig-  
dagen, hvor vi kan samles til valgmøder, dronningens fødselsdag og til byfester, 
og hvor vi kan grine og græde sammen, siger han.

 »Nu hvor byerne ikke længere er centrum for næringslivet, skal man finde 
ud af, at være centrum for fritidslivet, og det betyder, at hele byens identitet 
afhænger af om den kan fungere som mødested for byens indbyggere«, siger 
Jan Gehl. 
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Nyborg

Assens

Ribe

Faaborg

Marstal

Bogense
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Færre tilbudMange tilbud Få tilbud

— byernes samlede mængde og variation af servicetilbud og faciliteter, 2018.
Kortene og skemaet (s. 6-8) viser byernes 

tilbud af forskellige service og fritids-

aktiviteter, som udgør kernen i manges 

hverdag. 

Tilbuddene er delt i syv kategorier. 

Variationen og mængden af service og 

faciliteter inden for hver kategori afgør, 

hvis byen har mange, færre eller få tilbud. 

• Dagligvarer: Antal indkøbssteder

• Uddannelse: Grundskole, ungdomsuddan-
nelse og videregående uddannelse

• Sundhed: Almen praksis, speciallæge og 
sygehus med skadestue

• Fritid og motion: Fitnesscenter, idræts-
forening, svømmehal, skøjtehal og sportsk-
lubber med større arrangementer

• Caféer/spisesteder: Antal caféer og      
spisesteder 

• Shopping: Antal udvalgsvarebutikker

• Kultur: Bibliotek, musikskole, statsanerk-
endt museum, teater, koncertsal og andre 
velbesøgte kulturfaciliteter

Mange, færre eller få tilbud
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— mængde og variation af servicetilbud og faciliteter i byerne, 2018. Se forklaring s. 6.

10 m
indste byer

 10 næ
ststørste byer

10 største byer

Dagligvarer Uddannelse Sundhed Fritid og motion
Caféer/               

spisesteder Shopping Kultur

Marstal 
Bogense
Rudkøbing
Otterup 
Børkop
Munkebo
Nordborg
Ringe
Assens
Kerteminde

Billund
Faaborg
Bramming
Vojens 
Tønder
Ribe
Grindsted
Vejen
Varde
Middelfart

Nyborg
Haderslev
Aabenraa og Rødekro
Sønderborg
Svendborg
Fredericia
Vejle
Kolding
Esbjerg
Odense

Færre tilbud

Mange tilbud

Få tilbud
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10 mindste byer

10 næststørste byer

10 største byer

Storby på vej?

Flere syddanske byer investerer massivt i byudvikling 
og løft i facilitetsniveauet. 

En af dem er Odense. Her skal byudvikling for over 40 mia. kr. 
over en 10-årig periode være med til at realisere ambitionen om 
at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby.  

Men storbyen er mere end udbud og faciliteter, mener Kirsten 
Kaya Roessler, Professor ved Institut for Psykologi ved SDU. For 
metropoloen forudsætter også en særlig mentalitet, et ønske om 
en storbytilstedeværelse: 

»Du kan ikke alene bygge dig til en storby. Storbyen fordrer 
også, at du har storby-borgere, der har en storby-psyke. Og i den 
psyke ligger, at man elsker anonymitet, man holder af hastighed, 
man lever med skærpede sanser og man affinder sig med stor-
byens risici. Jeg er i tvivl om, hvorvidt man kan omdanne alle 
mennesker til storby-borgere. Jeg tror der findes undersøgelser, 
der for eksempel viser, at fynboerne er nogle af dem, der flytter 
sig mindst væk fra deres bopæl i løbet af et liv«, siger Kirsten 
Kaya Roessler og fortsætter: 

»Faktisk tror jeg, at den danske kultur, hvor vi går meget op 
i konsensus og hygge, er i kontrast til storbykulturen, der også 
rummer uenigheden og den indre spænding,« siger hun. 

Jan Gehl ser anderledes optimistisk på Odenses transformati-
on: 

»Lad mig sige det sådan her. Da den franske præsident Macron 
besøgte Danmark og København i august ytrede han sig om hvor 
dejlig en atmosfære, der er i København. Og han er vant til byer-
nes by, Paris. Så det handler om, hvordan vi definerer storbyen. 
Hvis vi ser på storbyen som noget, der har et stort udvalg af 
arbejds- og fritidsmuligheder, så er jeg da ikke så optaget af om 
der er speed og anonymitet. Jeg synes ikke, at man skal drømme 
om New York, der aldrig sover,« siger han. 

Fredericia

KertemindeKolding Middelfart

Svendborg

Sønderborg

Nordborg

Rudkøbing

Vojens

Tønder

Vejle

Aabenraa-Rødekro

Esbjerg

NyborgRibe

Faaborg

Marstal

Odense

Haderslev

Billund

Værd at køre efter 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

41% 47%

63%

Kilde: Region Syddanmark

Kultur ifølge borgerne
— andel af befolkningen, der synes at der er gode kulturtilbud i deres by.

— byer med mange tilbud eller stor variation inden for mindst én service-
kategori, 2018. Se forklaring s. 6.

Byerne er delt i tre grupper, baseret på antal indbyggere (se grupper på s. 6). Forskellene     
mellem grupperne er signifikante. Figuren baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 5.300     
borgere, 2018. Læs mere på byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 
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Bylivet efter butiksdøden 
Butiksdøden gør i disse år sit indtog i flere danske byer. I stedet for at gå imod udviklingen skal byerne 
turde indrette de gamle byrum med nye funktioner. Det mener arkitekt, forsker og forfatter, Jan Gehl. 

Han efterspørger et paradigmeskifte og politisk mod til at gå nye veje.

I nogle byer er det allerede virkelighed. I 
andre et varsel om det, der måske venter. 
Lukkede butikker og tomme gader. For selvom 
dansk detailhandel vokser, så forsvinder den i 
bybilledet, hvor boghandlere og tøjbutikker i 
stigende grad lukker til fordel for bagerier og 
cafeer. 

Udviklingen kan betyde, at Region Syddan-
marks nuværende 29 handelsbyer, hvor man 
i dag ikke behøver at køre til andre byer for 
at dække hverdagens behov for varer, i 2030 
kan være reduceret til 7. Det varsler Institut 
for Center-Planlægning (ICP).    

Voldsom splittelse af systemet
De danske købstæder og handelsbyer er plan-
lagt og indrettet efter samme opskrift. I dag 
lider de samme skæbne, vurderer Jan Gehl. 

»Historisk set har man udviklet byens 
centrum omkring en hovedgade og måske et 
par torve. Et system, der blev holdt i live og 
attraktivt af handlende, butikker og andre 
services. Det er gået godt i mange år. Men 

i dag, langs hovedgaden, ser vi en voldsom 
splittelse af det system,« siger Jan Gehl.

Han påpeger, at de seneste års omkalfatring 
af handelsmiljøet har stækket liv og volumen 
i bymidterne og efterladt et tomrum, der nu 
skal fyldes ud. 

»Vi har jo stadigvæk de gamle byrum, men 
vi har mistet funktionerne, der holdt liv i 
rummene. Det er en kæmpe omvæltning, og 
en stor udfordring. For mens hele systemet af 
torve og gågader er ved at falde sammen, er 
der intet, der er trådt i stedet for, og man har 
ikke fundet formler på, hvordan man får nyt 
liv ind i de nu tomme byrum,« siger han. 

Strukturudvikling udfordrer bymidtebutikker 
De seneste års kamp for at sikre et butiksliv 
er paradoksal. Ifølge ICP har danskerne aldrig 
haft så stort et areal til rådighed at handle på 
som i dag, og samtidigt har de fleste husstan-
des dagligvareforsyning aldrig været bedre. 

Til gengæld er antallet af dagligvarebutikker 
de seneste 45 år faldet med 75 pct. i takt med, 

• Danskerne spiser ude. Forbruget af restauran-
ter, caféer og andre spisesteder steg med 30 
pct. mellem 2012 og 2017.

• Og handler mere hjemmefra. Nethandel med            
udvalgsvarer udgjorde i 2016 cirka 20 pct. af 
danskernes samlede indkøb. Andelen er fortsat 
stigende. 

• De fysiske butikker bliver færre.  Antallet af 
dagligvarebutikker er i de seneste 45 år redu-
ceret med knap 75 pct. Reduktionen i udvalgs-
varebutikker er i samme periode 21 pct.

• Men syddanskerne er godt tilfredse med     
butikslivet. 77 pct. af de adspurgte borgere i 
byerne er helt eller delvist enige i, at deres by 
har et godt butiksliv. 

Kilde: Region Syddanmark, ICP, Detailhandlen og Bymidterne - 

Udvikling og Udfordringer, 2017. 

Farvel til den fysiske butik?
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61% mener at deres by udvikler sig 
i den rigtige retning. 
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at selvbetjeningsbutikker, supermarkeder og varehuse har opslugt mindre 
købmænd, ismejerier, ostehandel, slagter og andre specialvareforretninger. 

I dag har de danske byer generelt færre, men større dagligvarebutikker, og 
når forretningerne bliver tilpas store – eller får lyst til at blive det – flytter 
de. Tendensen har de seneste år været, at den poulære discount- butik har 
relokaliseret til områder uden for bymidten med billigere huslejer, stor syn-
lighed og god trafikal tilgængelighed. 

Den udvikling har sammen med en stigende nethandel haft afgørende be-
tydning for de danske bycentre i negativ forstand. For når dagligvarebutikken 
fraflytter bymidten, forringes vilkårene for tilstødende udvalgsvarebutikker, 
der i flere tilfælde enten sygner hen, tilslutter sig udflytningen eller lukker. 
Fra 1999 til 2014 blev de fysiske udvalgsvarebutikker således reduceret med 
over en femtedel.

I flere tilfælde bliver bundlinjen, at butiksdøden indtræffer – og nogle 
steder i hele gader eller bydele. 

Syddanskerne tilfredse med butikslivet 
Selvom Syddanmark i dag er den region i Danmark med flest tomme butiks-
lokaler (8,2 pct.), er syddanskerne i 2018 tilsyneladende generelt godt 
tilfredse med butikslivet. Det fremgår af Region Syddanmarks borgerpanel 
fra maj 2018, hvor 77 pct. af de adspurgte borgere i de 30 største syddanske 
byer er enten helt eller delvist enige i, at deres egen by har et godt butiksliv. 
    I samme undersøgelse er hele 95 pct. helt eller delvist enige i, at deres 
egen by er hyggelig og har en god atmosfære. Måske et signal om, at også 
forventningerne til det fysiske handelsudbud er under forvandling. 

Paradigmeskifte skal redde byerne
Trods udviklingen er kommunerne ikke parate til for alvor at reformere   de 
bycentrale handelsmiljøer, vurderer Jan Gehl. 

»Jeg er helt sikker på, at man rigtigt mange steder rundt om i Danmark har 
den fornemmelse, at det bare lige er en overgangsperiode og at butiksdøden 
er en storm, der skal rides af. Sådan lidt ud fra tanken, at ’når urmageren   
rejser, så sætter vi bare lige et skilt op med til leje i butikken’. Der mener 
jeg, at kommunerne ser forkert, for der kommer ikke nogen ny urmager. 
Tværtimod står vi efter min bedste overbevisning over for et meget voldsomt 
paradigmeskifte, hvor vi skal tænke helt anderledes, hvis vi vil redde vores 
byer,« siger Jan Gehl. 

Radikale politiske beslutninger påkrævet
Han peger på, at politikerne skal finde helt andre redskaber frem, og gøre 
mere for at skabe bedre vilkår for de nye sektorer, der kan give byerne liv i 
fremtiden:   

»Løsningen ligger i byernes måde at indrette sig på fremadrettet. Det 
kræver radikale politiske beslutninger. Prøv at gå ind i en hvilken som helst 
provinsby og billedet vil være nogenlunde det samme: hovedgaden ligger 
og bliver mere og mere tom, men ude omkring i en vis afstand fra centrum 
og hvor huslejen er billig, der finder man alle fritidstilbudene. Musikskolen, 
sportsfaciliteter, søspejdere, taekwondofolk og tubaspillere. Det er typisk de 
aktiviteter og institutioner, der ikke har råd til at betale husleje på hoved-
gaden, men som samtidigt er de ting, der kunne være med til at holde liv i 
bymiljøet«, siger han.

ICP: Fald i huslejepriserne venter forude
Noget tyder dog på, at lejeniveauet, også uden kommunal indblanding, i de 
kommende år helt automatisk vil tilpasse sig en ny virkelighed. 

ICP varsler i en fremskrivning af lejeniveauet for butikslokaler i de danske 
bymidter et voldsomt fald i huslejepriserne på samtlige adresser i byer op til 
20.000 indbyggere. Omvendt vil de mest attraktive adresser i byerne over 
100.000 indbyggere opleve markante huslejestigninger.  

Tallet baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 5.300 borgere, 2018. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark
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»Prøv at gå ind i en hvilken som helst 
provinsby og billedet vil være nogen-
lunde det samme: 

Hovedgaden ligger og bliver mere og 
mere tom, men ude omkring i en vis 
afstand fra centrum og hvor huslejen 
er billig, der finder man alle fritidstil-
budene. Musikskolen, sportsfaciliteter, 
søspejdere, taekwondofolk og tubaspil-
lere. 

Det er typisk de aktiviteter og instituti-
oner, der ikke har råd til at betale hus-
leje på hovedgaden, men som samtidigt 
er de ting, der kunne være med til at 
holde liv i bymiljøet«

- Jan Gehl, arkitekt
Byerne er delt i tre grupper, baseret på antal indbyggere (se grupper på s. 6). I den nederste 
figur er forskellen mellem den største gruppe og de to andre signifikant. Figurerne baseres på 
en spørgeskemaundersøgelse af 5.300 borgere, 2018. Læs mere på byanalyse.dk, rapport nr. 6, 
”De attraktive byer”. 

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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65%

68%

69%

Fritidsaktiviteter i følge borgene
— andel af befolkningen, der synes at der er et godt udbud af fritidsaktiviter 
i deres by.

40% 42%
47%

Kilde: Region Syddanmark

Butiksliv ifølge borgerne
— andel af befolkningen, der synes at der er et godt butiksliv i deres by.

10 mindste byer

10 mindste byer

10 næststørste byer

10 næststørste byer

10 største byer

10 største byer



Det handler om at komme frem 
...og tilbage

Mulighederne for at kunne tilgå hver-
dagens destinationer er afgørende 
for byernes attraktivitet og sammen-
hængskraft.  

Mens nogle tilbud er rare at have 
tæt på, må andre må godt ligge læn-
gere væk. 

37 minutter til arbejde
Ifølge indbyggerne i de 30 byer må 
dagligvareindkøb, skole og børnepas-
ning ligge maksimalt et kvarter fra 
bopælen. Fritidsaktiviteter og indkøb 
af udvalgsvarer må ligge omkring 
20 min. væk, hvis transportmidlet er 
gang eller cykel - lidt mere hvis bilen 
vælges.

37 minutter i bil er den afstand en 
ny bolig må ligge fra arbejdspladsen, 
56 minutter med kollektiv transport.

Stor forskel på stor og lille
Langt de fleste borgere i de 10 største 
syddanske byer bor tæt på byens cen-
trale services, og der er få forskelle på 
tværs af byerne. 

Anderledes ser det ud i analysens 
20 mindste byer, hvor der generelt er 
store forskelle på, hvor langt borgerne 
har til folkeskoler, dagligvareindkøb 
og daginstitutioner.

Trængsel skrumper byernes oplande
40 pct. af de syddanskere, der bor i 
de største byer, mener, at deres by 
præges af kø og tæt trafik. Kun 10 
pct. af borgerne i de mindste byer, 
mener det samme. Alligevel er træng-
selstabet i antal arbejdspladser i dag 
markant i flere mindre byer. 

Kilde: Region Syddanmark

Tallene baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 500 indbyggere i de 30 byer, 2016. 

36%  angiver cykel eller gang som   
 deres primære transportmiddel   
 til dagligvareindkøb, mens 56%   

   bruger bilen. 

73%  foretrækker at bruge bilen for at   
 komme til og fra arbejdspladsen,  
 mens 10% helst bruger offentlig   

   transport.  

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --

14

TILGÆNGELIGHED



Kilde: Region Syddanmark og CVR
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Diagramtitel
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Servicetilgænglighed i de 10 mindste byer
— andel af byens befolkning (i pct.), der har mere end 20 min. gang til 

dagligvareindkøb, daginstitution og skole, 2018. 

DaginstitutionBil DagligvareindkøbGang/cykel FolkeskoleOffentlig transport

 % %  % % %

Tallene baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 500 indbyggere i de 30 byer, 2016. 
Kilde: Region Syddanmark

Hvad er vigtigt at have tæt på?

Antal minutter

— antal minutter, som en ny bolig må ligge fra følgende aktiviteter, i følge 

borgerne.
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Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)
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51%
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Kilde: Region Syddanmark og CVR Kilde: Region Syddanmark og CVR

Servicetilgænglighed i de 10 næststørste byer Servicetilgænglighed i de 10 største byer
— andel af byens befolkning (i pct.), der har mere end 20 min. gang til 

dagligvareindkøb, daginstitution og skole, 2018. 

— andel af byens befolkning (i pct.), der har mere end 20 min. gang til 

dagligvareindkøb, daginstitution og skole, 2018. 

Daginstitution DaginstitutionDagligvareindkøb DagligvareindkøbFolkeskole Folkeskole
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Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap
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Trængsel i Syddanmark
Kortet viser trængsel på de syddanske veje i myldretiden, 2018. 

Mørkeblå veje indikerer stor trængsel, og lysere blå indikerer lidt 
eller ingen trængsel for biltrafik om morgenen.

Den grå baggrundsfarve viser, hvor udsat beboere i et område er 
for trængsel. Jo mørkere grå, desto mindre er det opland, man 
kan nå inden for en halv times kørsel om morgenen, kontra kørsel 
på et tidspunkt uden trængsel. 

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM og Speedmap
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Trængselstab
— antal arbejdspladser inden for 60 min. og arbejspladser, der ikke kan nås i det 
samme tidsrum, grundet trængsel.

Antal arbejdspladser 
inden for 60 min.

Trængselstab
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10%

12%

40%

44%

30% 36%

Kilde: Region Syddanmark

Kø og tæt trafik ifølge borgerne

Kollektiv transport ifølge borgerne

— andel af befolkningen, der mener at deres by præges af kø og tæt trafik.

— andel af befolkningen, der synes at den kollektive transport fungerer godt i 

deres by. 

Byerne er delt i tre grupper, baseret på antal indbyggere (se grupper på s. 6). I den øverste figur er 
forskellen mellem den største gruppe og de to andre er signifikant. I den nederste figur er forskelle-
ne mellem alle tre grupper signifikante. Figurerne baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 5.300 
borgere, 2018. Læs mere på byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Beregningen er foretaget med afgang i bil fra centrum kl. 8, 2018. Tyske arbejdspladser indgår. 

10 mindste byer

10 mindste byer

10 næststørste byer

10 næststørste byer

10 største byer

10 største byer



Den menneskevenlige by 
Arbejdspladser, services og kulturtilbud er grundsten i en hver by. Men skal der mere til, og gør de danske 

byer nok for at udfylde rollen som menneskevenlige levesteder? 

Byens ansigt kan inspirere, og skabe 
tryghed og fællesskab. Og det kan 
skræmme, fremmedgøre og få menne-
sket til at forsvinde ind i egen hule. 

I Danmark sker det sidste desværre 
lidt for ofte. Det mener Professor ved 
SDU, Kirsten Kaya Roessler. 

Hun vil have menneskene tilbage i 
bymidterne. Også efter kl. 16. 

Hvad ser, hører og lugter du? 
Vi skal tænke grundigt over, hvad 
byerne gør ved os som mennesker, når 
vi indretter fremtidens byer. Menne-
sket reagerer nemlig sensibelt på dets 
omgivelser. Det forklarer Kirsten Kaya 
Roessler, der blandt andet er forfatter 
til forskningspublikationen ’Arkitektur 
og psykologi – en dialog’:
    »Hvad ser du, hvad hører du, hvad 
lugter du, er der god wayfinding eller 
farer du vild, er trafikken velreguleret 
og så videre? Det er den sansemæs-

sige oplevelse, der skaber indtrykket, 
og derfor skal vi i bymæssig forstand 
stille sig os selv spørgsmålene: hvad 
gør byerne ved de mennesker, der bor 
og lever der? Bliver man fremmedgjort  
eller inspireret, er byen åben eller luk-
ker den sig om sig selv?« siger hun.
    Hun ser med skepsis på den måde 
byerne i dag udvikler sig på. Globalt og 
i Danmark: 
    »Jeg mener, at vi generelt har 
udsultet byerne, for man har jo taget 
menneskene ud af dem og skabt steder, 
hvor mennesker ikke føler sig velkom-
ne. Bymidten er død efter kl. 16, hvor 
butikkerne lukker« siger hun. 

Dansk ’Ikke-komme-i-berøring-kultur’
Når det danske byliv ifølge Roessler 
flere steder sygner hen, skyldes det i 
høj grad et særligt dansk sindelag: 
     »Danmark er et meget privat land. 
Et hus kan se lidt trist ud udefra, og 

Kilde: De bolignære områders betydning for sundhed, J. Troelsen, K. K. Roessler, Gert 
Nielsen, Mette Toftager, Institut for biomekanik, 2008

Fysisk, psykisk og social... 
Tre overordnede principper kan fremme planlægning af bolig-
nære områder med fokus på fysisk, psykisk og social sundhed. 

• Nærhed. Nærhedsprincippet i udformningen af de bolig-
nære områder skal sikre, at muligheden for fysisk aktivitet 
må findes i umiddelbar nærhed af borgerens bopæl. Børn, 
voksne og ældre bør have udfoldelsesmuligheder på be-
tingelser, de selv kan være herre over.

• Stimulation. Stimulationsprincippet skal sikre, at udform-
ningen motiverer til at gøre brug af de bolignære områder. 
Rammerne ansporer til brug ved at give tryghed, oversku-
elighed og mulighed for både private og sociale gøremål.

• Trivsel. Trivselsprincippet skal sikre, at muligheden for 
det spontane eller planlagte møde er til stede. Der sondres 
mellem væresteder, mødesteder og samlingssteder.

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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når du så kommer indenfor så er det ’bo bedre’. En ting man skal tænke på, 
når vi undersøger byerne, er derfor også kultur. Et af de spørgsmål, vi kan 
stille, er om vi har vi en kultur, der går meget ud, eller om har vi en kultur, der 
sværger mere til tilstedeværelse i de private rum,«, siger hun og besvarer selv 
spørgsmålet: 

»Jeg tror vi har en ikke-komme-i-berøring-kultur i Danmark. Altså en kultur, 
hvor man ikke møder hinanden, hvor man ikke kommer i kontakt med hinan-
den, og hvor arkitekturen heller ikke fordrer kontakten«, siger hun.
  
Bylivet dør. Tilbage ligger kransen
Kulturen kan aflæses direkte i arkitekturen, mener Roessler. Både i den helt 
overordnede byplanlægning og i den detaljerede indretning på gadeplan: 

»Det har blandt andet ført til, at vi har etableret en masse parcelhusområ-
der, der ligger som en krans rundt om bymidterne. I udkanten af byerne har vi 
så flere steder de, efter min mening, menneskelige katastrofer, storbutikscen-
trene. Livløse og firkantede kasser, hvor der ikke er kontakt mellem menne-
sker«, siger Kirsten Kaya Roessler. 

»Også på gadeniveau kan vi se det. Byfacade, fortov og kantsten er helt 
basale byelementer, som man kan gestalte meget forskelligt. I dansk kontekst 
er det elementer, man aldrig har værnet om. I Tyskland værner man mere om 
det vi kan kalde mellemrummet. Her er blomsterkasser på fortovene og for 
hver tredje butik en biergarten, hvor man kan sætte sig og være. I Danmark 
har man i overvejende grad butikker, der ikke inviterer til at være«, siger hun. 

Roessler: »Genopliv markedspladsen«
Vejen mod mere levende byer skal brolægges med flere og bedre offentlige 
pladser, mener Roessler. Hun ser optræk til forbedringer flere steder i landet.
     »Jeg synes vi har set en sammenhæng mellem anonymiseret tilstedevæ-
relse i byrummene og lav investering i offentlige rum. Det prøver man nu at 
gøre noget ved mange steder. Eksempelvis med Brandts Klædefabrik i Odense, 
hvor man tænker relationen mellem bygninger og mennesker ind. Men hvis 
ikke der gøres mere for at styrke de offentlige byrum, så er vi overladt til 
Jysk Sengetøjslager og 7-eleven, hvor du står i neonlys, og derfor er hurtigt 
ind og hurtigt ud,« siger hun.   

»Jeg tror vi har en ikke-komme-i-berø-
ring-kultur i Danmark. Altså en kultur, 
hvor man ikke møder hinanden, hvor man 
ikke kommer i kontakt med hinanden, 
og hvor arkitekturen heller ikke fordrer 
kontakten«

- Kirsten Kaya Roessler, professor

64% mener at deres by er hyggelig 
og har en god atmosfære.

40% synes at deres by er ren, pæn 
og vedligeholdt.

Kilde: Region Syddanmark

Tallet baseres på en spørgeskemaundersøgelse af 5.300 borgere, 2018. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 
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--  Service, arbejdspladser og tilgængelighed  --
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Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark
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Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --

26

ESBJERG

97 99
94

57

Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang (Esbjerg)

69

15

39

97

Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang (Esbjerg)

ES
B

JE
R

G
80.900 
indbyggere



Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark
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Uden trængsel 56.100

Med trængsel 54.300

Trængselstab 1.800

Inden for 60 min.

215.200

184.100

31.100

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --

28

KOLDING

97 95 95

53

Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang (Kolding

61
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33
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Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  kolding
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indbyggere



Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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KOLDING

Kolding1

65%

68%

36%

60%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Kolding

kolding

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 133.300 633.500 (73.700)

Med trængsel 128.400 525.400 (73.300)

Trængselstab 4.900       108.100 (400) -400

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --

30

VEJLE

92
97 92

51

Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang Vejle

68
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Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  vejle
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indbyggere



Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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VEJLE

Vejle1

62%

65%

78%

63%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Vejle

vejle

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 162.400

Med trængsel 150.600

Trængselstab 11.800

Inden for 60 min.

647.800

603.300

44.500

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --

32

FREDERICIA

91
100

81
72

Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang (Fredericia)

68

23

36

95

Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  fredericia
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indbyggere



Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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FREDERICIA

Fredericia1

71%

71%

33%

28%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Fredericia

fredericia

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 109.100

Med trængsel 100.800

Trængselstab 8.300

Inden for 60 min.

530.300

424.000

106.300

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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SVENDBORG

95 98
92

44

Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang Svendborg

58

13

42
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Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  svendborg
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

Kortet viser hvor langt man kan nå fra centrum i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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SVENDBORG

Svendborg1

71%

76%

57%

17%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Svendborg

svendborg

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 56.400

Med trængsel 48.100

Trængselstab 8.300

Inden for 60 min.

172.800

160.300

12.500

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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SØNDERBORG

96 94 94
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Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang Sønderborg

81

30

58

99

Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  sønderborg
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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SØNDERBORG

Sønderborg1

72%

73%

47%

20%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik

Sønderborg

sønderborg

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 46.800 259.700 (143.600)

Med trængsel 45.700 252.300 (141.500)

Trængselstab 1.100            7.400 (2.100) -2.100

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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AABENRAA-RØDEKRO

88
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Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang Aabenraa-rødekro
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Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  aabenraa-rødekro
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Byens opland - med og uden trængsel

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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AABENRAA-RØDEKRO

Rødekro og Aabenraa1

34%

62%

29%

27%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Aabenraa-
Rødekro

aabenraa-rødekro

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 105.500 384.400 (177.800)

Med trængsel 114.800 367.100 (172.300)

Trængselstab -9.300          17.300 (5.500) -5.500

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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HADERSLEV

94
89 89

73

Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
(6-16-årige)

Læge

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang (Haderslev)

70
63 65
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Fitnesscenter Svømmehal Bibliotek Café/Spisested

Andel borgere med adgang til xxx indenfor 20 min gang  haderslev
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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HADERSLEV

Haderslev1

41%

56%

24%

28%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Haderslev

haderslev

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 71.800 431.300 (110.700)

Med trængsel 66.900 371.700 (104.800)

Trængselstab 4.900          59.600 (5.900) -5.900

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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NYBORG

Nyborg1

62%

71%

29%

16%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Nyborg

nyborg

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 110.900

Med trængsel 99.600

Trængselstab 11.300

Inden for 60 min.

337.400

289.700

47.700

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 

45

MIDDELFART

Middelfart1

46%

61%

50%

22%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik

Middelfart

middelfart

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 109.400

Med trængsel 100.300

Trængselstab 9.100

Inden for 60 min.

513.000

414.900

98.100

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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VARDE

Varde1

53%

64%

40%

19%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik

Varde

varde

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 58.100

Med trængsel 57.000

Trængselstab 1.100

Inden for 60 min.

218.100

185.100

33.000

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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VEJEN

Vejen1

48%

78%

57%

13%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Vejen

vejen

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 96.600 407.600 (3.100)

Med trængsel 82.600 350.300 (1.400)

Trængselstab 14.000          57.300 (1.700) -1.700

Inden for 60 min.      
(heraf tyske) 60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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GRINDSTED

Grindsted1

46%

78%

35%

4%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Grindsted

grindsted

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 44.300

Med trængsel 40.400

Trængselstab 3.900

Inden for 60 min.

357.300

327.200

30.100

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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67%

44%
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Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Ribe

ribe

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 57.000 243.700 (1.700)

Med trængsel 52.000 223.500 (1.500)

Trængselstab 5.000          20.200 (200) -200

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 

55

TØNDER

Tønder1

62%

69%

52%

8%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Tønder

tønder

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 23.800 234.200 (146.500)

Med trængsel 24.000 226.200 (145.700)

Trængselstab -200            8.000 (800) -800

Inden for 60 min.      
(heraf tyske) 60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Dagligvarer Daginstitution
(0-5-årige)

Folkeskole
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Læge
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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VOJENS

Vojens1

23%

63%

26%

9%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Vojens

vojens

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 76.900 419.700 (126.200)

Med trængsel 69.700 379.600 (122.900)

Trængselstab 7.200          40.100 (3.300) -3.300

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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BRAMMING

Bramming1

39%

78%

52%

5%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Bramming

bramming

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 67.800

Med trængsel 67.000

Trængselstab 800

Inden for 60 min.

261.000

247.300

13.700

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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FAABORG

Faaborg1

54%

59%

29%

8%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Faaborg

faaborg

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 21.900

Med trængsel 15.900

Trængselstab 6.000

Inden for 60 min.

150.100

135.900

14.200

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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BILLUND

Billund1

38%

59%

11%

15%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik

Billund

billund

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 62.700

Med trængsel 54.400

Trængselstab 8.300

Inden for 60 min.

405.100

354.600

50.500

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 

65

ASSENS

Assens1

54%

60%

46%

13%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Assens

Assens

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 15.700

Med trængsel 14.400

Trængselstab 1.300

236.400

14.500

Inden for 60 min.

250.900

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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KERTEMINDE

Kerteminde1
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47%

13%
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67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Kerteminde

kerteminde

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 87.900

Med trængsel 82.400

Trængselstab 5.500

Inden for 60 min.

221.800

199.800

22.000

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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RINGE

Ringe1

47%

79%

41%

15%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik

Ringe

ringe

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 117.500

Med trængsel 114.200

Trængselstab 3.300

Inden for 60 min.

269.300

252.700

16.600

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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NORDBORG

Nordborg1

28%

61%

16%

7%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Nordborg

nordborg

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 19.700 134.800 (78.200)

Med trængsel 19.500 125.400 (74.900)

Trængselstab 200            9.400 (3.300) -3.300

Inden for 60 min.      
(heraf tyske)

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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MUNKEBO

Munkebo1

38%

67%

22%

8%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Munkebo

munkebo

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 95.100

Med trængsel 91.800

Trængselstab 3.300

Inden for 60 min.

239.600

204.300

35.300

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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BØRKOP

Børkop1

25%

58%

19%

13%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Børkop

børkop

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 129.400

Med trængsel 110.300

Trængselstab 19.100

Inden for 60 min.

608.000

514.800

93.200

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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OTTERUP

Otterup1

34%

71%

60%

10%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Otterup

otterup

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 78.300

Med trængsel 75.100

Trængselstab 3.200

Inden for 60 min.

223.400

187.000

36.400

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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RUDKØBING

Rudkøbing1

42%

54%

48%
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52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Rudkøbing

rudkøbing

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 18.200

Med trængsel 17.500

Trængselstab 700

Inden for 60 min.

128.100

123.300

4.800

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

Kø og tæt trafik*

Bogense

bogense

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 24.700

Med trængsel 20.700

Trængselstab 4.000

Inden for 60 min.

273.500

250.800

22.700

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



Byens service- og fritidstilbud Så mange bor tæt på servicetilbud 

Så mange bor tæt på fritidstilbud
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Mange tilbud Færre tilbud Få tilbud

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af fritidstilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser andelen af byens befokning (i pct.), der kan nå forskelllige 
typer af servicetilbud inden for 20 minutters gang, 2018. 

Kilde: Region Syddanmark og CVR

Figuren viser byens udbud af forskellige servicetilbud og fritids-
aktiviteter i 2018.

Tilbuddene er delt i syv kategorier. Variationen og mængden af 
service og faciliteter inden for hver kategori afgør, hvis byen har 
mange, færre eller få tilbud. 

Se s. 6 for en detaljeret beskrivelse af de syv kategorier.

Kilde: Region Syddanmark og CVR

-- Hverdagsbyen  //  byer i bevægelse  --
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2.200 
indbyggere



Byens opland - med og uden trængsel

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

30 byer

Det siger borgerne

Så mange arbejdspladser kan man nå

Kortet viser hvor stort et opland, der kan nå byen i bil inden for 30 og 60 minutter med afgangstids-
punkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel), 2018. Kortet er baseret på målte hastigheder.

Tabellen viser antal arbejdspladser inden for 30 og 60 minutters kørsel fra centrum i 2018. 
Beregningerne er foretaget med afgangstidspunkt kl. 8 (med trængsel) og kl. 20 (uden trængsel). 
Tyske arbejdspladser indgår.

Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Axicom og Speedmap

Figuren viser andel borgere, der er enige i at deres by kendetegnes af ovenstående i 2018. 
* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske byer som helhed. Læs mere på 
byanalyse.dk, rapport nr. 6, ”De attraktive byer”. 

Kilde: Region Syddanmark

--  rapport nr. 4  //  byanalyser.dk  -- 
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MARSTAL

Marstal1

46%

65%

38%

5%

52%

67%

44%

22%

Gode kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Kø og tæt trafik*

Marstal

marstal

Inden for 30 min. 

Uden trængsel 1.400

Med trængsel 1.400

Trængselstab 0

Inden for 60 min.

1.400

1.400

0

60 min. med trængsel

60 min. uden trængsel

30 min. med trængsel

30 min. uden trængsel



“Vi har fået et leisure-time society. Vi går på arbejde for at have 
et spændende fritidsliv, og det er i fritidssektoren, at mange af de 

spændende ting ligger.” 

Jan Gehl, arkitekt

SYDDANSKE BYER


