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Byens metamorfose

▪ Industrikvarterer nye bydele 

▪ Den flettede by - funktionerne blandes

▪ Nye strømme af mennesker – nye trafikmønstre

▪ Dagen som en fraktal rute

▪ Stort fødselsoverskud på længere sigt

▪ Gentification af havneområder, industriområder og  

andre spændende byområder

▪ Småbørnsfamilier i de spændende kvarterer

▪ Blanding af byen funktioner i den samme bygning
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Byen skal følge med 

væksten

▪ Aalborg skal have bedre trafikale forhold

▪ Ny Limfjordstunnel – snarest muligt

▪ Bedre veje og bedre kollektiv trafik – det er ikke et 

enten-eller, men et både-og

▪ S-tog på togruten mellem Støvring og Lindholm og 

efterhånden mellem Hobro og Brønderslev 

▪ Husk at skabe plads til bilerne inde i byen – ellers 

rammer det detailhandlen hårdt

▪ Det er godt at adskille trafikken, men ikke at 

udelukke en eller to former fra byen



Det der med 

beliggenhed…

▪ Det vigtigste for børnefamilier er:

▪ Nærhed til arbejde, indkøb, natur, skov og strand, 

parker og legepladser, skolen, børneinstitutioner, off. 

transport og for nogle familie

▪ For seniorer:

▪ Nærhed til indkøb, natur, skov og strand, off. 

transport og også kultur med bio, bibliotek teater og 

museer, vicevært er også populært

▪ Nærhed til cafeer og natteliv spiller ikke nogen 

stor rolle – heller ikke for de unge





Fremtidens arbejde og 

pendling

▪ Man skal kunne arbejde fra man sætter sig i 

transportmidlet

▪ Afstand måles i tid – ikke i km

▪ Mange vil vælge arbejdspladser, hvor man kan 

arbejde hjemme en del dage om ugen

▪ Der bliver færre, der skal møde hver dag kl. xx

▪ Vi vil se en udbredelse af arbejdsmarkedet, hvor 

geografiske afstanden mister betydning

▪ I vil få brug for en langt mere fleksibelt system og 

opfattelse af pendling



Trafik i byen i 

fremtiden

▪ Tog, metro og letbane

▪ Busser og el-minibusser

▪ Cykler og elcykler, elscooter og lign

▪ Taxi, ‘Uber’, Bla-Bla Car og andre tjenester

▪ Selvkørende biler og almindelige biler

▪ Transporttjenester: Selvkørende bil henter og 

bringer dig, selvkørende minibus ditto

▪ Droner til personer !?

▪ Blandet med droner til pakker, selvkørende 

leveringsrobotter, handicaprobotter mv.



Delivery Robot



Livsfaser, bolig og bosted

▪ Som helt ung er byen det mest attraktive sted i dag 

– men der er en del undtagelser

▪ Men i familiefasen er parcelhuset, det grønne 

opland og de sikre opvækstvilkår for børnene 

stadig det mest attraktive

▪ Det er ikke gået af mode at bo i parcelhus

▪ Den mest almindelige samlivsform er det 

traditionelle parforhold – 2/3 af alle familier

▪ Det er masser af mennesker, der gerne vil bo i en 

mindre by – hvis forholdene ellers passer



Hvordan bor vi 

om 30 år?

▪ Parcelhuset er ikke ved at gå af mode

▪ Lejligheder og rækkehuse er også en del af fremtiden

▪ Vi vil have mere plads og en højere standard

▪ Fællesskab i bebyggelser for den samme type 

mennesker vil have spredt sig – yngre familier, seniorer, 

unge etc.

▪ Geografisk hat vi spredt os mere ud over landet

▪ Flere vil bo i landejendomme og andre steder i de mere 

åbne land

▪ Storbyrotterne findes – men forstår ikke helt, hvad der 

skete. De unge bor dog stadig i centrum af byen
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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 150 kr.


