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Byer

i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen



Byens metamorfose

▪ Industrikvarterer nye bydele 

▪ Den flettede by - funktionerne blandes i byen

▪ Nye strømme af mennesker – nye trafikmønstre

▪ Dagen som en fraktal rute

▪ Gentification af havneområder, industriområder og  

andre spændende byområder

▪ Småbørnsfamilier i de spændende kvarterer

▪ Stort fødselsoverskud eller tilflytningen

▪ Blanding af byen funktioner i den samme bygning
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De nye mangelvarer:

Den nye luksus

▪ Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

▪ Opmærksomhed

▪ En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske

▪ Rum og plads

▪ Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, forsimple sin bolig

▪ Fred og ro – fravær af larm og støj

▪ Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

▪ Sikkerhed

▪ Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



Attraktivitet i fremtidens 

by og byområde

▪ Funktionernes foldning
▪ Bolig, erhverv og fritid skal blandes

▪ Se byen som en række strømme af mennesker og 
funktioner, der kan berige hinanden

▪ Undgå opdelingen i enkelte funktioner

▪ De nye dele af de voksende byer
▪ Hvordan sikrer vi, at det bliver til by og ikke blot bolig 

og erhverv

▪ Lad nogle af områderne udvikle sig selv

▪ Boheme-miljøer skabes af mennesker
▪ Kan der blive plads til unge mennesker i en periode



Den flettede by



Byens nye Oaser

▪ Havneområder – vandet – de nye arealer

▪ Pladsen – når vi engang lærer at lave pladsen til den 

nordiske klima

▪ Natur og det grønne – men ikke parkanlæg

▪ På siden og toppen af bygningerne

▪ Ny udnyttelse af de golde græsarealer foran bygninger

▪ De nye stier & ruter gennem byen - planlæg stier og 

gåtur fra starten 

▪ ViaRhona cykelsti, High Line Park, Den blå plan - Kbh

▪ Motions- og aktivitetsområder som oaser

▪ Udvikling af fremtidens oaser – skab mellemrum!



Har i tomme pladser, nedlagte 

virksomheder og 

udviklingsområder, der venter i 

jeres by?



Byens funktioner

▪ Detailhandel – oprindeligt Torvet

▪ Bolig – og forskellige boligkvarterer

▪ Arbejdspladser – industri, havn, kontor og andet

▪ Offentlige funktioner: Kommunen, administration, stat 

og fylke

▪ Kultur: Musik, sport, teater, events og det meget brede 

kulturbegreb

▪ Restauration, cafe, hotel etc. – livet i byen

▪ Rekreative formål – parker, havnen, ruter og ture i byen

▪ Trafik, transport, mobilitet



Fra forbrug til 

samvær og oplevelser

▪ Før tog vi i byen for at shoppe, og var så sammen 

med familie eller venner, drak kaffe og spiste, hvis det 

passede ind

▪ I dag tager vi til bymidten for at være sammen, drikke 

kaffe, spise, gå i byen etc – og hvis det passer, så 

shopper vi (ofte passer det fint med mobil-shopping)

▪ Bymidterne skal ændre sig fra shopping-katedraler 

mod oplevelsescentre med tilbud til alle

▪ Desuden er der nethandlen som den store konkurrent



Disruptive technology



Kilde: DIBS: Nordisk Ehandel 2018



50 Mia NKK går til varer 

fra detailhandlen



Tom butik i Tønsberg 
(Google maps)



Hvor mange tomme butikker og 

for lange gågader har jeres by?



Fremgang for 

restauranter, cafeer og 

hoteller
▪ Vi spiser mere ude

▪ Der er flere cafe-

besøg

▪ Flere overnatninger 

på hoteller

▪ Samvær, oplevelser 

og kulturelle tilbud i 

bymidterne i vækst

▪ En bymidte er ikke 

længere en shopping-

destination – det er 

langt mere end det!



Spise ud varer ved som 

tendens



Augmented reality 

– det nye byrum



De nye modsætninger

▪ Forgubning og foryngelse – de gamle og de unge

▪ Middelklasse på toppen og i bunden 

▪ Fremtidsdrømme og retrolængsel

▪ Klima, bekymring og fremtiden – bæredygtigt forbrug

▪ Natur og kultur i centrum – et nyt grundlag for 

bymidterne på vej

▪ Det levende og teknologi – en begyndende 

sammensmeltning 

▪ Bymidterne skal forandre sig sammen med 

forbrugerne



Lyst til forbruge og valg af 

produkter



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 -



BE GOOD

Tidsånden

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge en 

skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

▪ Se dig selv som en mulig 

belastning – bæredygtige 

byer



Bebyggelser og 

menneskelighed

▪ Ensformighed er dræbende!

▪ Man skal kunne gå langs en attraktiv bygning og få 

oplevelser undervejs – mikroarkitektur er vigtig 

▪ (Jan Gehl , København, ”Livet mellem husene”)

▪ Vi skal ned i en skala, hvor vi befinder os godt

▪ New Urbanism skal vi folde ud i en skandinavisk skala

▪ Brug tomme rum i byen til at skabe noget nyt – et levende 

byrum, (street food, kulturplads etc…)

▪ Projekt om stationsbyerne i fremtiden – bypark, nybyggede 

lejligheder til leje, 

▪ Carlsbergbyen i Kbh, Østbanetorvet Aarhus, Herning, Lemvig 

havn, Allinge - Bornholm 



Fremtidens fællesskaber i 
boligområder

Turning Torso eller 

Jakriborg?

Der er noget i new 

urbanism, som kan 

gavne små og 

mellemstore byer

Fællesskab, socialt liv, 

nye muligheder











Hvad kan man gøre i en 

mellemstor by

▪ Bevar og udvikl bykernen – det er afgørende med et miljø 

midt i byen til at gå rundt, hente dagligvarer og shoppe lidt

▪ Det at gå rundt i byen betyder også mad og drikke i dag –

gerne flere steder og en god standard

▪ Plads til mindst tre boligtyper: Parcelhuset, rækkehuset og 

lejligheden – og der må gerne være lejligheder og 

rækkehuse til leje, for dem der flytter ud og de brudte 

familier

▪ Byg tæt på stationen og på vejene til større byer – vær 

fleksibel på byggefelter men dyrk gerne gode, pæne huse

▪ Standarden på skolen og daginstitutioner skal være høj for 

at sikre tilflytning



Hvad skal der til for at 

overleve som mindre by og 

landsby?

▪ Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

▪ Lokalt indkøb – men det kommer med et opland på ca. 
800-1000 familier

▪ Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

▪ Der skal være en fortælling fra familie, venner og 
bekendte at komme efter 

▪ Det er langt hen af vejen områderne selv, der vælger 
deres fremtid 

▪ Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 

▪ Boliger til leje, så man kan prøve livet af i de mindre 
byer



Hvad kan mindre byer tilbyde 

og hvad får tilflytterne?
(dansk undersøgelse)

▪ Tid

▪ Rum og plads.

▪ Fred og ro – fravær af 

larm og støj.

▪ Natur og renhed.

▪ Sikkerhed – fravær af 

ukendte eller 

ukontrollable

▪ De får den nye luksus!

▪ Nærvær og naboer, 

der hjælper i 

hverdagen

▪ Social kontrol i 

lokalsamfundet

▪ Foreninger og 

klubber med ildsjæle

▪ Tætte fællesskaber

▪ Det de ikke ville 

have!



Paradigmeskifte

FRA

A. Opdeling af byen efter 

funktioner

B. Detailhandel som 

motor

C. Tage på arbejde hver 

dag

D. Fysisk fremmøde og 

bykort

TIL

A. Fletning af byens funktioner 

i nye attraktive bydele

B. Samskabelse mellem kultur, 

cafe/restauranter og 

detailhandel

C. Arbejde på afstand og 

bosætte sig efter lyst frem 

for afstand

D. Fysiske og digitale byer 

med augmentet reality
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Hvad skal planafdeling i 

kommunen hedde og hvad skal 

den lave i fremtiden?
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Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og ebog format

▪ Lige udkommet

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Pris 250 kr.


