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Areal og beliggenhed
• Væksten i arealforbruget er stor, men ikke lige
stor alle steder
• Der er – som alle ved – meget stor forskel på,
hvad man får for pengene:
• For ca. 2.2 mio kr. får man:
• 67 kvadratmeter ’villa’ på Nørrebro (Kbh)
• 259 kvadratmeter villa i Hjallerup (Nordjylland)
• Økonomien kan måske være med til at
begrænse væksten i arealforbruget nogle steder
• Udgifterne forbundet med driften kan måske
også blive en faktor, der begrænser forbruget

Ulighed mellem generationer m.v.
• De høje priser på ejerboliger visse dele af landet
skaber store forskelle mellem generationer
• Nogle ældre sidder alene i forholdsvis store
huse, der passer til børnefamilier med 2 – 3
børn
• Børnefamilier flytter ind i nye boliger, der
egentlig var tænkt som ældreboliger – boliger på
70 – 80 kvadratmeter
• ’Key-workers’ som pædagoger, sygeplejersker,
skolelærere m.v., der er samfundsmæssigt
nødvendige, søger bort fra de dyreste regioner

De byplanmæssige konsekvenser
• Det har længe været god latin, at kompakt byudvikling er
bæredygtig
• Men er byerne kompakte, fordi bebyggelsesprocenten er
høj?
• Når etagearealforbruget pr. person stiger, udtyndes
kundegrundlaget for den kollektive trafik.
• Den rigtigt kompakte by er kompakt, hvad angår tæthed i
aktiviteter og personer
• Der er således en kobling mellem indretning af boliger
og erhverv og mulighederne for en mere bæredygtig
transport på regionalt niveau.
• Store villaer og firhjulstrækkere hører sammen

Truslen fra øko-fundamentalisterne
• Bæredygtigt byggeri
forbindes af mange med
radikalt anderledes byggeri
uden for byen
• Udviklingen af et egentligt
bæredygtigt byggeri er truet
af forestillingen om at skulle
fryse i mørket og skulle tage
kolde bade
• Mange demonstrationsprojekter har været med til
at cementere myten om, at
det nødvendigvis er dyrere
at bygge bæredygtigt.

Faren fra wellness-bølgen
• Hvor der i starten af
1990erne var fokus på
vandbesparelser, er det nu
velvære i brusekabinen, der
er i fokus.
• Dels er der nogle af de nye
installationer, der bruger
mange ressourcer
• Dels trækker de økonomien
væk fra nødvendige
grundlæggende
renoveringer af bygningerne
• Ny brusekabine ca. 70.000
kr.

Køkkenkult
• 1950’erne
• Frøken Jensens
kogebog
• Gryde, kasserolle,
pande, kniv, ske,
kagerulle
• Komfur med ovn

• NU
• Flere meter eksotiske
kogebøger
• Food-processor,
pastamaskine,
juicepresser, knivsæt
• Selvrensende
varmluftovn, mikrobølgeovn, induktionskogeplader, lavastensgrill

Søndagsmiddagen
• 1950erne
• Oksehalesuppe
• Steg med nye,
hjemmeavlede
kartofler, gulerødder,
brun sovs, surt og
sødt
• Hjemmelavet
æblegrød

• NU
• Pizza og pommes
frites fra det lokale
pizzaria

Renovering af parcelhuse
• Folk er fokuserede på renoveringer, der skaber
image: køkken, bad
• Før vi fik skiftet køkkenet, turde vi ikke invitere
gæster – nu kan huset igen vises frem
• Økonomi og miljø er ikke argumenter for
renovering, komfort er.
• Huse, der trænger til en meget grundlæggende
vedligeholdelse: f.eks. efterisolering, bliver
forsømt pga. investeringer i ’identitet’.
• (Økologisk renovering og vedligeholdelse af
parcelhuse, Miljøministeriet 2002)

Fremtidens arbejde og levevilkår
• For 25 år siden var der ikke mange, der havde forudset
globaliseringsbølgen
• Vi havde nogle forestillinger om fremtidens arbejdsliv og
levevilkår, der adskiller sig væsentligt fra dagens virkelighed
• Gennem historien har der gentagne gange været forestillinger
om, at vi snart skulle til at arbejde væsentligt mindre
• Vender trenden med den stigende individualisering på et
tidspunkt?
• Er det til stadighed i de store byer, væksten i arbejde sker?
• Bliver presset på boliger i de store byer så stort, at boligerne
her bliver meget små?
• Bliver klimaet som i Narbonne?
• Eller bliver det som i Narvik, fordi Golf-strømmen mindskes?

