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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



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



Livets nye faser
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Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

2011 2021 Ændring

0-9 651.719 634.449 -17.270

10-19 697.015 659.358 -37.657

20-29 644.195 742.503 98.308

30-39 731.127 653.150 -77.977

40-49 812.750 728.162 -84.588

50-59 716.709 786.578 69.869

60-69 682.658 663.965 -18.693

70-79 386.429 566.482 180.053

80-89 190.200 226.078 35.878

90 + 38.145 44.091 5.946

I alt 5.550.947 5.704.816 153.869

Ca. 100.000 
boliger på ti år



Indkomstfordelingen 
for familier, 2011 & 2007
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Kilde: Skatteministeriet, 
2007, 2011



Fra segmentbolig til 
generel boligefterspørgsel

� De unge ønsker mere end et kollegieværelse
� De ældre ønsker noget andet end ældreboligen
� Familieboligen er fremover langt mere en 

fleksibel bolig, der kan bruges af familier med 
børn – både som sigler og par – og familier 
uden børn

� I skal bygge gode boliger fremover frem for 
boliger til bestemte grupper

� Det er ikke altid bygherren, der bestemmer 
beboersammensætningen



Huset er apteringen

� Hvad sker der, når man sprænger folks hjem i 
luften?

� Seest kl. 17:15: Kvinderne var hjemme
� Skalmuren og åbningen ind til rørføringen
� Individualiteten sidder i overfladerne
� En billig krop sammen med en dyr aptering er et 

godt hus
� Vi er langt fra fornemmelsen for hus, som 

fandtes under bedre byggeskik



Bestående byggeri

� Energirenovering og ombygning ved samme 
lejlighed

� Sammenlægning af små lejligheder
� Udnyttelse af lokaler, der er blevet til overs –

vaskeri, butikslokaler, administratorkontorer
� Bygge ovenpå bestående byggeri

� Udnytte tagetage
� Lægge ny etage på
� Penthouse tagboliger



Bestående byggeri -
omgivelser

� De smukke græsplæner og det friserede budskab
� Erstattes med arealer, der kan bruges til noget
� Skab sociale miljøer omkring boligerne
� Giv mulighed for det moderne byliv og udendørs 

udfoldelse – fitness, parcour etc.
� Kolonihaver i forbindelse med boligen
� Husk på, at det kun er gårdmændene og det øvrige 

personale, der synes det letteste er at slå græs
� Det der betyder noget for os, passer vi bedre på



Solen som 
energikilde

� Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, 
svarer til den mængde energi, som Jordens 6 milliarder 
mennesker forbruger i løbet af 27 år 

� Vi bruges 1 promille af Solens indstråling i samlet 
energiforbrug på jorden

� Kun 30% af Solens stråler bliver spejlet tilbage. 70 % 
kommer igennem

� Det er nok til, at jorden på bare én time modtager mere 
energi end alle lande i verden bruger på et år!

� Der er en meget stort potentiale i vedvarende energi –
vind, vand, sol, bio-brændsel mv. 



Klima
Danmark

2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!

”Vi skal varme vores huse op med eldrevne 
varmepumper, hvor vindmøllerne leverer 
energien og med fjernvarme. Biomasse,
solvarme, geotermi og varmepumper skal 
tilsammen levere energien til fjernvarmen”



Den nye regering
Fra regeringsgrundlaget:

� Energiforsyning kun vedvarende energi i 2050. 
� El- og varmeforsyning kun vedvarende energi i 2035
� Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases 

senest i 2030
� Udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40% 

(niveau 1990)
� Klimaplan i 2012:

� Halvdelen af traditionelle el-forbrug komme fra vind i 2020.
� Ny samlet strategi for etablering af smarte elnet

� Mere forskning og udvikling på området



Energiinvesteringer i 
ejendomme og boliger

� Stigende afgifter – skattereformer skal 
finansieres

� Alt skal stige – og ikke med det formål at 
bruge mindre, men at give penge

� Mere adfærdsregulering – CO2 neutralitet 
bliver fremmet

� Egen varmeforsyning, egen el-produktion og 
varmepumper og energi fra jorden og luften

� Isolering, energi-vinduer, kuldebroer mv.



Decentrale energikilder

� Jordvarme
� Ikke så oplagt i lejligheder, men et godt fælles anlæg kan være 

vejen frem

� Varmeveksler
� Afhængig af elprisen, kun effektiv når alternativet er oliefyr

� Solenergi – varme
� Ok til varmt vand mv., men skæmmer ofte taget, samlet løsning 

pr. bygning en fordel

� Solcelle-el
� Det vil med den nye effektivitet blive aktuelt mange steder

� Byvindmøller – et klimaflip, der ikke kommer tilbage



Klimablok, Tilst



Ringgården, Århus



Helhedsplaner

� De første er blevet lavet for at ændre 
bebyggelserne fra boligområder til bydele

� Gellerup, Voldsmose, Rosenhøj
� Byrum som vigtig del – men vi har en konkret 

klimaudfordring (der er koldt i DK)
� Butikker og erhvervs som en væsentlig faktor i 

ændringerne
� Det er virkeligt vigtigt at skabe pladser og 

attraktivemiljøet



De kommende 
helhedsplaner

� Omdannelse af boligområde til bydel fortsat 
formålet

� Drivkræfter: Energirenovering, byrum til det danske 
klima, boliger til mange forskellige grupper

� Det giver et godt grundlag for at lave faktiske 
forbedringer sammen med helhedsplanerne

� Lettere at skaffe opbakning
� Beboerdemokratiet som en løftestang – så skal vi  

lave opgangsdemokrati med det samme
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