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Den bæredygtige by er

Den tætte by

Den sunde by

Den grønne by

Den blå by



Den tætte by – Hvor meget areal skal udlægges?

- ¾ af byarealet er fra efter år 

1945

- Byzonen er siden år 2000 

blevet udvidet med 10 %, 

svarende til en 

befolkningsvækst på 1,5 

millioner 



Den tætte by

Hvad er en tæt by?

- Skaber intensitet og byliv 

- Mobilitet samt attraktiv og 

effektiv kollektiv trafik

- Effektive løsninger på vand, 

energi og affald

- Den kommunale service

- Hvordan gøres den tætte by 

attraktiv?

sluseholmen

Dragør



Den tætte by – Tæt >< energiforbrug

- Tæthed >< energiforbrug 

ved privat transport pr 

person



Den tætte by – Trængsel
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Den tætte by – Boliglokalisering og transportadfærd

Beboernes gennemsnitlige daglige transport i bil 
som fører, som funktion af boligbebyggelsens 
afstand til centrum i udvalgte byregioner

- Afstand til centrum afgør 

transportens omfang og 

transportmiddelvalg

Beboernes gennemsnitlige daglige 
samlede transport, som funktion af 
boligbebyggelsens afstand til 
centrum i udvalgte byregioner



Den tætte by – Bytæthed ved stationer
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Den tætte by – Bytæthed ved stationer



Den tætte by – Boligbyggeriet



Den tætte by – Bystruktur

- Hvad sker der i 

kommuneplanlægningen

- Skal alle byer have 

byvækst? 

Viborg



Den tætte by – Bystruktur

- Hvad sker der i 

kommuneplanlægningen

- Hvor mange års arealforbrug 

er der til?

- Erhverv langs motorveje

- Kommunal økonomi  

Assens



Hvad er en sund by?

- Ren luft, rent vand, ren jord 

og stilleområder

- Håndtering af spildevand og 

affald

- Motion og bevægelse

- Møde- og aktivitetssteder

- Kan planlægningen bidrage 

til sundere byer?

Den sunde by



Den sunde by - eksempler

Reventlowsgade, KøbenhavnCykelstier, Odense



Den grønne by

Hvad er en grøn by?

- Giver livskvalitet

- Sænker temperaturen

- Kan optage vand

- Giver mulighed for motion

- Hvordan bliver den tætte by 

grøn?

Quai Branly Museum, Paris



Den grønne by – Temperaturstigning, Manchester

- Overfladetemperaturer på

nuværende tidspunkt og 

sammenlignet med to 

scenarier for 2080

1961-1990

2080s Low

2080s High



Den grønne by - eksempler

Ankarparken. Malmö

Acros Building, Fukuoka

Augustenborg



Den blå by

Hvad er en blå by?

- Kvalitet i byen, flere åbne 

vande 

- Rent grundvand og 

vandbesparelser

- Hævede vandstande og 

ekstrem regn

- Hvordan håndterer vi mere 

vand?

Zürich

Västre hammen, Malmö



Den blå by – Klima, Vejle

Vandmodellen, vejle by

- Klimatilpasning

- Klimaforebyggelse



Den blå by – Eksempler

Stryget, Silkeborg

Kuala Lumpur

Zürich



Sammen skaber vi den moderne, bæredygtige by!

Maraton

Marché des Halles, Avignon

Helsingborg

Ribe


