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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 

 



Fortidens  

forældre 

 Skolen var en institution 

 Børnene skulle møde 

 Autoritære forældreroller 

 Der var ikke forældre samarbejde – men 

derimod bestemte skolen 

 Asyler tog sig af de udsatte børn – der blev 

hjulpet på trods af forældrene 

 Det var sociale institutioner, der hjalp 

samfundets dårligst stillede 

 

http://www.stadsarkiv.dk/w/images/1/19/%C3%98stre_Gasv%C3%A6rks_friskole_ca._%C3%A5r_1900.jpg


Institutionaliseringen 

 af børn 

 



Velfærdsstatens 

opstående – en ny tid 

 Kvinderne ud på arbejdsmarkedet 

 Uddannelsesrevolution og social mobilitet 

gennem uddannelse 

 Offentlige servicefunktioner gør det muligt – og 

sikrer beskæftigelse til kvinderne 

 Familien funktioner bliver overtaget af det offentlige 

 Funktionstømningen af familien 

 Skilsmisser og nye familieformer 



 

 
Livets nye faser  
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Fakta om familien 

 Ikke færre familier - singlerne er overvurderet 

 Danske familier er mere sammen med deres børn end 

for 15-25 år siden 

 72% bor sammen med far og mor  

 65% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre 

 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far) 

 10% bor med forsørger og ny partner 

 Familien er blevet et valg  

 Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen 



De unge i 20erne bor 

typisk  til leje 

 



Husstandsstørrelsen 

og kvm. forbrug 
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Jo større husstand, jo  

mindre plads pr. person 

(2012) 



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 får en renaissance – men… 



Generationer i fremtiden 

Baby Boomers 

Den store under og 
efterkrigsgeneration: 

40-tallister, 68-generation 

Fra mangel til overflod 

P-pillen, rejsegrammofon 

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 

Videoen9 

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 - 



De nye unge familier 
(Generation Y 22-32 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 



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.  

 

 



Karakteristika  for  Z og New 

Millenium (født 1990 – 2011)  

  

 • Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række. 

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003. 

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med  

• Forventer, at vi ser dem – som det unika, de er! 

 

 

 



Venner og fællesskabet – det 

vigtige i livet. 

 

 Hver Digital Native = stor personligt netværk 

 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden) 

 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v. 

 Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 400 

venner på Facebook 

 De mindre børn er i gang med at opbygge  

 Netværket og for de ældre er det meget vigtigt 

del af det gode liv som ung 

 Frivillige fællesskaber og interesser! 

 

 

 

 

 

 



Instagram 

&snapchat 

…og alt det nye 

 



Grundforudsætninger for 

fremtidens ungdomsbolig 

 Vi er blevet rigere, så de unges ønsker er blevet 

større og mere komplekse 

 Langt de fleste unge ønsker en lejebolig 

 Centrum af byen er meget attraktivt 

 Socialiseringen er meget forskellig fra tidligere 

tiders – institutionsbørn 

 Det sociale netværk er i dag og i fremtiden 

meget stort – digital duelighed en forudsætning 

 



Fælles - Institution 

Periferien 

 af byen 

Flere muligheder: Idræt, pool,  

bar, campus, gode faciliteter 

Som Googleplex, 24/7 tilbud 

Motionsrum, fælles transport 

Symbiose med uddannelser, 

internationalt trækplaster 

 

Samspil med eksisterende  

erhverv, kulturliv, udd. m.fl. 

Tryghed for de unge og for  

Forældre, socialvarmemester 

Tilvalg: Vask, rengøring, mad 

m.v. 
 

 

Centrum  

af byen  

 

 
”Skurvognen” – fleksibilitet, 

Pædagogfri zone 

Midlertidig – uden grundkøb 

Benytte tomme grunde – infill 

Samarbejde med developere 

Byggeplads – etablering 

Integration med lokalområdet 

 

 

 

 
Den store ungdomsbolig 

Meget for pengene 

Den ”traditionelle” bolig 

Mere rum og plads 

En god rede-bygger bolig 

Flere rum 

 

 
Solo 

Fremtidens ungdomsbolig 
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Den næste generation 

født 2012-2021 
(multilocals) 

 Far og mor leger og er ikke så strømlinede som 

tidligere – flere vælger ikke at få børn eller at leve 

”alternativt” 

 En del vil blive børn med udfordringer som 68 

generationens børn 

 De er få og bliver med tiden en mangelvare 

 Institutionsvante og forældrene ditto 

 Det digitale er en selvfølge 

 Vokser op i en tid med fokus på optimisme, nye 

tendenserm farvel til retro og mormormad, high tech og 

nye materialer, men har forældre fra retrobølgen 

 



 
Fremtidens 
Ungdomsbolig
er 



Erfaringer med 

ungdomsboliger? 

 

Hvad siger de unge selv? 

 

Hvordan har vi brugt 

erfaringerne? 



Ungdomsboliger i Herning 
•1. juni 2010 stod mere end 400 unge på venteliste til en ungdomsbolig i 

Herning 

•Byrådets mål om en levende midtby omfatter bl.a.ungdomsboliger 

•De unge skal tilbydes attraktive ungdomsboliger i bymidten 

…….men hvordan skal en attraktiv ungdomsbolig i bymidten være???  

 
 

 

 



Et samarbejde med de unge: 

 

- 30 HTX elever 

- Opgave som en del af studiet 

- Realistiske rammer 

- Bymidten 



Tegn fremtidens 

ungdomsbolig! 
 

 

  

 
 

 

 



Bikuben kollegiet 
Ørestad 



• Fælleskøkkener 

• Mange 1-rumsboliger 

• Fælles tagterrasse 

• Fælles vaskeri 

• Parkeringskælder 

• Placeret i bymidten 



Bikuben kollegiet 
Ålborg 



• 64 2-rumsboliger 

• Privat altan 

• Vaskemaskine i boligen 

• Udsigt til havnefront 

• Placeret i bymidten 



Tietgenkollegiet 
KBH 



• Fælleskøkkener 

• 60 møblerede boliger  

     til internationale stud. 

• 330 1-rumsboliger 

• 30 2-rumsboliger 

• Fælles vaskeri 

• Placeret i bymidten 













 

 

 

 

 

• Tryghed – det er den unges første hjem 

• Sociale muligheder i bebyggelsen 

• Sociale muligheder i omgivelserne 

• Plads til venner 

• Unge er individuelle – boligerne skal ikke 

være ens! 

• Mulighed for at sætte sit eget præg på 

indretningen. 

 

 

 

Boligen 



 

 

 

• Boliger med to rum 

• Køkkener med god plads til at lave mad 

• ”bardisk” med spiseplads til venner 

• En stor sofa med plads til gæster 

• Intet skrivebord 

• Intet spisebord – det ejer vi ikke? 

• Egen Altan 

 

Indretningen 



Hvordan har vi 
brugt 
erfaringerne? 
















