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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



Indiens high-tech center



Udfordringen

 Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 

sofistikeret service

 Hospitaler – øjne, fødsler etc.

 IT-service, Call-centre

 Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

 Begyndte med indiske outsourcing virksomheder

 Man er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

produktionsområdet

 Regnskabsafdelinger i Polen – dansktalende 

medarbejdere



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

 Kreative medarbejdere

 White coller sweat shop arbejde 
 Digital udprikning i Dacca

 Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

 Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre –
og hvor vi kender markederne bedre



Hvad skal vi leve af i 

fremtiden

 Gladsaxe er industri og byggeri  - langt over normalen i 

Hovedstadsområdet og landet

 Vi skal leve af industri, landbrug og søfart

 … samt detailhandel i udlandet og servicering af 

industrianlæg mv. (Novo er medicinalindustri)

 Vi har også transport og en lille smule viden

 Så er der internt i landet – der skal bygges meget de 

kommende år – op til 17.000 boliger om året

 Service, undervisning, sundhed, off. sektor og alt det 

andet – men det er de producerende erhverv, der tjener 

penge hjem til landet





Letbanen ændrer 

Gladsaxe’s placering

 Fra DTU til Ishøj – det nye bånd rundt om Hovedstaden

 Bymæssighed langt letbanen – lokalisering, boliger og 

transport mellem virksomhederne

 De gamle s-togs fingre fra centrum og ud bindes 

sammen rundt om storbyen – centrum mister betydning

 Gladsaxe kommer tættere på Roskilde, Frederikssund, 

Farum, Lyngby og Køge – her kunne den også køre!

 En afgørende ændring, der skaber en båndby rundt om 

København

 Første brud på den centralistiske fingerplan – næste 

bliver at udnytte mellemrummene mellem fingrene



Erhvervsområder og 

centrum bindes sammen

Godt med en 

erhvervsletbane

Husk boligområderne 

– lav lette passager 

og gode parkerings  

& cykelparkerings-

forhold

En godt placeret 

station i nabo-

kommunen virker 

også godt!



Mobilitet 

– storbyens blodårer

 Fremover vil vi transportere os mere rundt i byen i løbet 

af dagen

 Muligheder for mobilitet er afgørende for succes i 

fremtiden – f.eks. Paris hvor man kan nå alle steder på 

ca. 20 min.

 Tværgående mobilitet ændrer afgørende på Gladsaxe 

og byen

 De nye muligheder revitaliserer båndet rundt om 

København – de gamle parcelhusbyer, som arkitekter 

har dømt ude

 Mobilitet er struktur og muligheder



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !



Vores undersøgelser –

konklusioner om bosætning

 Transport – infrastruktur og off. transport

 …..kun en bil, og cykelafstand til byen

 Stedet – til og fra arbejde, institutioner, indkøb 

 PRIS – gør noget for boligpriserne, hvis I kan

 Ry og rygte – Gladsaxe har været kendt i mange år

 Omtale fra andre den vigtigste rekrutteringsfaktor

 Skolerne og institutionerne – når vi taler 

børnefamilier

 Godt med jobs – men I er en del af en stor by 



Hvad skaber by-vækst?

Glem den kreative klasse - bogen består af 
udokumenterede konklusioner

Joel Kotkin:

Integration af nytilkommere

Social mobilitet

God basal infrastruktur

Fælles kultur, identitet og historie

Middelklassefamilier genererer vækst

Demografi – ikke for mange ældre

Gode off. myndigheder – samarbejde med erhvervslivet



Forstærk udviklingen!

 Danmarks bedste erhvervskommuner er som 

sædvanligt Ikast-Brande og Herning

 De har et unikt samarbejde mellem erhvervsliv og 

politikere

 Skab et erhvervskontaktudvalg

 Inddrag erhvervslivet i alle afgørende beslutninger –

det er her, der skabes vækst

 Brug de omliggende kommune i dette samarbejde –

skab erhvervssamarbejde langs letbanen

 Skærp jeres industriprofil – vi skal stadig producere
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