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Storbyens 
metamorfose

Industrikvarterer nye bydele 

Den flettede by - funktionerne 
blandes

Nye strømme af mennesker –
nye trafikmønstre

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en fraktal rute

Stort fødselsoverskud – større 
end tilflytningen

Flere spædbørn og færre 
dødsfald

Småbørnsfamilier i de 
spændende kvarterer

Gentification (gentry=adel):  
New York Meatpackers, 
Brooklyn og Haarlem



Tidsånden efter krisen

Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme: Den lille luksus – små forkælelser
– Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
– Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
– Anti-mode og antimaterialisme



Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Befolkningsudviklingen
Københavns Kommune 2010-2020
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Demografi
Absolutte tal 2010-2020-2030

Københavns Kommune

Kilde: Danmarks Statistik, 
2010
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Livets nye faser
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Arkitektur og 
stemning

1960erne: Modernisme og fremgang
1970erne: Lukkede huse og små vinduer – hygge om 

brændeovnen
1980erne: Ny stil og optimisme – glas og hightech
1990erne: Familiehuset – oser af parforholdets 

genopdagelse
2001erne: Modernisme og fremgang –

kasser & klodser – glatte overflader og stål
2010erne: ? … det organiske, det vilde eller

det kriseprægede 



Det nye udtryk –
2010erne

Stemning: Krisen gav anledning til nye tanker
– Greed is not so god anymore!
– Indadvendthed – ryggen til omverdenen (som i 70erne)
– Hensyn frem for udsyn (udsigt)
– Nye sociale normer

Sociale byggematerialer! Bløde overflader! Mønstre og 
struktur frem for det glatte 

Lys der ikke udstiller
Hvordan: Organiske former? Tilplantede haver? Den vilde 

bygning af genbrugsmaterialer? Kriseboligen?
Hvordan skal det organiseres?



Organisationsformer i 
byboligen i fremtiden

Ejerboligen er kommet for at blive – men mange 
ønsker i dag noget andet

Den almene bolig skal fornyes, men har måske en 
chance

Andelsboliger er yt….men det er på den anden 
side måske løsningen

Selvorganisering – kræver en ejerform og en 
måde at fordele eventuelle overskud/underskud 
på



Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til 

aktivhus



Boligen til de nye 
nomader

Boligen, der er bygget sammen med mange af 
byens funktioner

Boligen i centrum af byen – de unges første valg
Boligen med sociale samværsformer indbygget i 

bebyggelsen: Småbørnsfamilier og seniorer 
Hvad skal der ellers være i bebyggelsen?

Børnehave, fælles spisehus, delebiler, 
arbejdspladser, butikker, rekreative områder….

Man kan ikke bygge sociale relationer!
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