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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



Byudvikling –

overordnede tendenser

 Gentrification – de gamle centre af storbyer 

omdannes til attraktive kvarterer for unge og yngre 

professionelle i serviceerhvervene

 Manhattan, Brooklyn, Harlem, København, indre 

Stockholm og dele af Oslo

 De unge bliver i byen og lever som city-dwellers

 En tendens som også skal være en del af Odenses 

byvækst

 Byg i højden – og hvorfor kan der ikke være huse 

på 30 etager i Odense centrum?





Indkomstfordelingen 

for familier, 2014
(3,55 mio. familier)
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Skattepligtig indkomst

Kilde: Skatteministeriet,  2015



Danskernes boligdrømme 

er konstante 

- også om 20 år

 Uændret ønsker langt størstedelen af danskere 

over de seneste 15 år at have en ejerbolig. 

 De fleste  ønsker et parcelhus eller rækkehus

 Færre unge bor i eget hus end tidligere og 

drømmer om eget hus, men vil ikke gå på 

kompromis for at eje et hus. 

 Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen 

bolig.

 Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og 

Økonom Hans Skifter Andersen.



De unge i 20erne bor 

typisk  i etagebolig



De unges boliger:

 Farvel til kollegieværelset – for småt 

 Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by

 Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i 

centrum

 Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge 

enlige og 3-4 værelser for unge par

 Ungdomsboliger i periferien af større byer og i 

små samfund skal omdannes

 Forældrekøb har fået en renaissance



De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?

 Nogle børnefamilier og især de ynge par vil meget 

gerne have et arkitektegnet hus helst i 2 niveauer.

 Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, 

lysindfald, indretning, materialer

 Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en 

lokal murermester

 Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 

indretning, beliggenhed på grund etc.

 De fortrækker ellers et hus fra 60erne eller 70erne

 Huse fra 90erne – vognly, afvamlet, samtalekøkken 

er ikke i høj kurs



Boligen omgivelser

 Alle aldersgruppe ønsker sig en have med en 

terrasse til grill og hygge – terrassen er vigtigst

 Børnefamilier ønsker sig en nem have, men 

samtidig plads til græsplæne.. Fodbold og 

trampolin

 Seniorer ønsker sig en mindre have til at sidde 

og hygge sig i og grille, men ikke for stor.



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !
(Århus)



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



Trafik og 

fremkommelighed

 Trafik er en storby’s blodårer – det skal flyde ellers dør byen

 En letbane flytter ikke bilisterne over i letbanen, den skaffer 

flere personer i trafikken og flytter fra bus til bane

 I skal have det indre af Odense til at fungere igen –

Vindegade, Vestre Stationsvej og Grønlykkevej/Ålykke Alle 

og Albanigade er værst

 Cyklen er ikke alternativet for en familie med børn i 

institution og skole – de skal hurtigt rundt i byen

 Glem hvad I kan lide personligt og politisk og få byen til at 

blive fremkommelig igen

 Ellers flytter de unge familier  til Middelfart, Nyborg  og 

Assens
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