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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



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

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en fraktal rute

Stort fødselsoverskud – større 
end tilflytningen

Flere spædbørn og færre 
dødsfald

Småbørnsfamilier i de 
spændende kvarterer

Gentification (gentry=adel):  

New York Meatpackers, 
Brooklyn og Haarlem

http://2.bp.blogspot.com/_o42dE7jUyq8/TGNWR8OF_YI/AAAAAAAAAJE/5iuITE21fsc/s1600/Marcelo+Ferla+-+Metamorfose.JPG
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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 – der er vi i dag

 Behov for nye fællesskaber i lokalområdet:

 Det uformellem 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



Den nye by og dens 

funktioner

 Den modernistiske opdeling i funktioner er ikke 
længere nødvendig

 Der sker en foldning af en række forskellige 
funktioner:
 Arbejds, fritids- og livsfunktioner folder sig i en 

blanding på arealerne i den moderne by

 Krydsfelter, hvor de forskellige funktioner mødes –
og mentale krydsfelter i den moderne byboers tanker

 Planlægning må følge disse nye spor

 Eks: Den blå plan for Københavns Havn



Tom Tom’s

trængselsindeks
(congestion index 2015)

1. Stockholm, 30 %

2. Oslo, 25 % 

3. Stavanger, 25 % 

4. Aarhus, 22 % 

5. København, 21 % 

6. Helsingfors, 20 % 

7. Uppsala, 20 %

8. Bergen, 20 % (NA)

9. Turku, 18 % (NA)

10. Göteborg, 19 % 11. 

11.Trondheim, 18 %

12. Malmø, 16 % 

13. Odense, 14 % 

14. Tampera, 13 %

Gennemsnitlig tidsforsinkelse i trafikken for biler i %

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bhB3eXabcXwfjM&tbnid=n6zCxJTPbz6nmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dinby.dk/aarhus-onsdag/traengslen-i-aarhus-vaerre-end-koebenhavn&ei=PwRAUrioNqSD4gSnl4HIBg&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNF8L3rL3Npp7ZleIKTFhT1fqLDa2A&ust=1380013488992818
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bhB3eXabcXwfjM&tbnid=n6zCxJTPbz6nmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dinby.dk/aarhus-onsdag/traengslen-i-aarhus-vaerre-end-koebenhavn&ei=PwRAUrioNqSD4gSnl4HIBg&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNF8L3rL3Npp7ZleIKTFhT1fqLDa2A&ust=1380013488992818


Fremtidens storby: 

Selvkørende bil lejes



Trafik i storbyen 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.

http://lettre.marquesavenue.com/HS?b=wWpg1bHLMdfoqUYBQpG1ROIXfoohKnUm-T_TpSp8nJt8MuyLNmRWJYK-qTL1q8RJ&c=BXH11-GmJDw8YTwk6iQ7yw
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Rigdom og transport

 Langt flere for råd til en bil – og de bliver 

selvkørende og eldrevne

 Det vil betyde kraftig konkurrence fra bilerne til en 

del af pendlertrafikken

 Mange vil pendle delvist og komme til storbyen et 

par gange om ugen

 Der er for lidt trængsel i København til at holde 

bilerne væk

 Derfor er konkurrenceparameteren i fremtiden tid 

og komfort – det skal være hurtigt og godt!





Andre 

nye muligheder



De unge og 

arbejdspladsen



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 1965-79

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 2002 - 2013



De nye unge familier
(Generation Y 26-35 år)

 Far er også kærlig og leger med børnene

 En nye type familie – Bonderøven er sexet

 Teknologi: Pc, mobiltelefon

 Veluddannede

 Fun-shoppers

 Store sociale talenter

 Myself Inc.

 Mestre mange valg og en ustabil og labil situation

 Verdensborgere af sind

 Been there, done that



BE GOOD

Tidsånden

 Gøre noget godt

 Gøre en forskel

 Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

 Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

 Se dig selv som en 

mulig belastning



Why Gen Y is unhappy



Gen. Z:  Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

 Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have 

noget at lave”

 Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

informanternes socialiseringsproces og 

identitetsdannelse, 

 De spejler sig i hinandens øjne. 

 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



”Born digital”
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Gen Y og Gen Z og 

transport i storbyen

 Fleksibilitet og tilgængelighed er nøgleord

 Til mig når jeg har brug for det let og smertefrit

 Seamless transportation – at kunen skifte 

imellem transportformer gnidningsløst og let

 Der bliver brug for services , der binder det hele 

sammen

 Overgange og ventetider i centrum

 Vil bevæge sig længere efter tog og metro end 

efter busser, biler og andre transportformer
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