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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



Storbyens 

metamorfose

 Industrikvarterer nye bydele 

 Den flettede by - funktionerne blandes

 Nye strømme af mennesker – nye trafikmønstre

 Dagen som en fraktal rute

 Stort fødselsoverskud – større end tilflytningen

 Gentification (gentry=adel):  

 New York Meatpackers, Brooklyn og Haarlem, Vesterbro

 Flere spædbørn og færre dødsfald

 Småbørnsfamilier i de spændende kvarterer
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Glokalisering
Globalisering og lokalisering

 Fra geografiske fællesskaber til næsten helt globale 
fællesskaber 

 Tænk globalt, handl lokalt!

 Lokalområderne i byerne blev tømt for naturlige 
fællesskaber fra 1945-1990 

 Der opstod et tomrum – det udfylder vi i dag 

 Behov for nye fællesskaber i lokalområdet:

 Det uformelle møde – butikker, cafeer, metro ..

 Når vi ikke skal gøre os umage for at være med!

 Fælleskaber om nye områder – madklubber, byhaver, bier, 
høns, afhentning af varer, fælles ko



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 eller ved bebyggelsen?

 Børnehave, fælles spisehus, delebiler, arbejdspladser, 

butikker, rekreative områder….

 Man kan ikke bygge sociale relationer!

 Men man kan skabe strukturer
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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!



Den flettede by



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





Fremtidens fællesskaber i 

boligområder

Turning Torso eller 

Jakriborg?

Der er noget i New 

Urbanism, som kunne 

passe til Vinge 

Fællesskab, socialt liv, 

nye muligheder



Disruptive technology



Droner til pakker





Delivery Robot



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 -



Fremtidens digitale 

fælleskaber i byen

 Connected og fundet – de nye muligheder på 

diverse sociale medier

 Smartphone udgør det digitale lag, vi lægger 

ovenpå virkeligheden

 Fremtiden byrum er også digitale og har ligeså stor 

social funktion som byrummet i sig selv

 Tiden er den 4. dimension, digitaliteten den 5. 

dimension

 Der mangler virkeligt digitale tiltag og input til 

fremtidens byer og byrum – først i sin vorden



Augmented reality 

– det nye byrum
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