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GODE BYER – for 21´de Århundrede

LIV, RUM, HUSE og i nævnte rækkefølge, TAK



Hvorfor går det galt næsten hver gang?



20th Århundrede

To nye planlægnings 
dogmer ændrer totalt 

byplanlægningen



De gode gamle dage!

Sweden

Japan

Quebec, Canada

Italy



”KLIENTEN”:

Et langsomt,       

5 km/t, lineært 

og horisontalt    

”Gå-dyr”

– Med en stor, 

stor interesse  

for andre 

mennesker.



1960 -……..

Bliver altdominerende planlægningsideologi

“Modernismen” 



I stedet for HOMO SAPIENS 

skal vi nu bygge for et hidtil

ukendt væsen: 

“Den moderne mand” 

Alt skal defor være “Moderne”



Før:  Fokus på livet og rummene



Modernismen: Fokus på bygninger & trafik



Hvis en flok professionelle planlæggere var

blevet bedt om at umuliggøre livet I byerne, 

kunne det næppe være gjort mere effektivt

end indsatsen fra Modernisterne !



”Her kan I da holde en hyggelig frokostpause!”



Farvel til den menneskelige Skala



1960- …….  Bil-invasionen

Betyder en voldsom fokusering på trafik og biler

At gøre bilerne glade bliver en hovedmålsætning



5 km/t              Arkitektur               60 Km/t

Motorismen: Farvel t/ Menneskel. Skala



Hvad vidste man 
om bykvalitet for 

mennesker omkring 
1960?

Stort set intet



Jane Jacobs 
*

1961

”The Death and Life of Great American Cities”

*



1960

Netop da den teknokratiske byplanlægning tog fart

Mit liv i en kort udgave

Uddannet som Arkitekt





Arkitekt M.A.A.

Blev nødt til at tage 40 år mere på 
Arkitektskolen

Tema:Livet mellem husene



Sad og observede mennesker–i 40 år!







The “Edge Effect”



Sweden

Denmark

Aberdeen, Scotland

Edinburgh, Scotland







Washington Park, New York

Triumph Square, Moscow



Arkitekt M.A.A.



Available in all major languages !!

”Byer for mennesker”(2010)  



BYER FOR MENNESKER 2010

2010 – 2018                  31 Sprog + 6 Kontrakter









Først former vi byerne –
men så former byerne os



Piazza Il Campo, Siena, Italy (700 år gammelt)

”Verdens bedste byrum”

- Et mirakkel –eller måske blot sund fornuft?



BESKYTTELSE

KOMFORT

HERLIGHEDSVÆRDIER



De 12 kvalitetskriterier for 

gode byrum

Campo in Siena





21 århundrede

Ønskes::                          -

- Levende by                            

- Attraktiv by                                           

- Tryg by                               

- Bæredygtig by                   

- ”Sund” City



Levende, “Liveable” by



Attraktiv by
”Mennesker er menneskets største glæde”



Bæredygtig by

Nye former for Mobilitet

Bl. Andet Hvor vi går og cykler mere



Det alvorlige nye problem:”Sidde syge”

By der inviterer til sund livsstil



WHO
(World Health Organization)    

Global Action Plan 

2008 

” – Introducer en byplanlægning der 

inviterer borgerne til at bevæge sig 

meget mere i dagligdagen                   

-for eksempel ved at gå og cykle”



Allerede nu udgør ældre 20-25% af befolkningen

Flere og flere ældre borgere



Klimatilpasning (Ekstremt vejr!)





To forskellige 

bebyggelsesprincipper



Et sted at BO 
(Vægt på Bygninger / Lejligheder

Eks. ”Udsigtsboliger”)



Et godt sted at LEVE

(Vægt på bebyggelse/bydel/både-og).   



*Liv-rum-huse

*Tæthed

*Skala

*Stueetager

*Klima



Vend den Modernistike metode på Hovedet

først LIV

så RUM

så HUSE



*Liv-rum-huse

*Tæthed

*Skala

*Stueetager

*Klima



Too much space – too few people



*Liv-rum-huse

*Tæthed

*Skala

*Stueetager

*Klima



Byens elementer bliver større og større –---

men mennesker er fortsat små, og vore 

sanser er de samme som de altid har været

Der hersker stor skalaforvirring



5 km/timen arkitektur

•Små rum

•Små signaler

•detaljer

•mennesker

•Både det nære-og det fjerne



Menneskelig skala handler om
• Vores Krop

• Vore Bevægelsesmuligheder

• Vores Sanser

• Vores måder at kommunikere på

• Vores Adfærdsmønstre



*Liv-rum-huse

*Tæthed

*Skala

*Stueetager

*Klima



Jo lavere man bor – des flere udendørs aktiviteter



De nederste etager tegner sig for hovedparten af 

alt hvad der sker i et byområde

En omhyggelig bearbejdning af ”Territorier” er 

væsentlig for tilhørsforhold og tryghed



*Liv-rum-huse

*Tæthed

*Skala

*Stueetager

*Klima



Ønskes: Beskyttelse mod de ubehage-

lige dele af klimaet (DK= Vind)

Ønskes: Mulighed for at nyde de atrak-

tive sider af klimaet.(DK=Sol & Læ)



De gamle danske 

småbyer har væsent-

ligt bedre klima end  

det øvrige Danmark:

Eks. Gudhjem

I mange nyere, 

højere bebyggelser 

er klimaet markant 

koldere end i det 

øvrige Danmark







What we can not do? 

Make wonderful, 
people friendly new 

towns



?





Downtown, Dubai



Downtown, Dubai

”Form must follow fashion”



Moscow Suburb: Modernism + Motorism

”Is this what we can do for mankind 2018?”



Livable Cities ?

Suburbia

New Towns? 

Rush hour in danish new town!



Men af og til lykkes 
det da!



Western Harbour - Malmoe, Sweden (Bo01)

Klas Tham



Verdensmester i menneskevenlig Arkitektur
Arkitekt RALPH ERSKINE

(Byker Development, Newcastle, UK 1972-82)



1200 Inhabitants

356 flats

17 developers

21 architects

22 projects





Fine grain 
network with 
many alternative 
routes and 
crossroads



Bo01 MALMØ



Almere New Town
100.000 inh.
Near Amsterdam
Holland



Java Island, Amsterdam Harbor, Holland



Sluseholmen, Copenhagen, Denmark



Sometimes it works: 
Skarpnäck, Stockholm 



Hemmeligheden: Her startede de med 
at forme byens rum –senere kom så 

husene!



Järva Sjö
Stockholm 
Sweden, 
2004



Rieselfeld & 
Vauban,         
New Towns     
Freiburg im 
Breisgau 
Germany                    



Bebyggelse under opførelse

Lille, Frankrig  (Gehl Architects)





Uninteresting           

City Plan Scale

Old Housing area (1905) 

Copenhagen, Denmark





Overview of Quality criterias

-The Pedestrian landscape

Campo in Siena



Uninteresting           

City Plan Scale

Old Housing area (1905) 

Copenhagen, Denmark



GODE BYER – for 21´de Århundrede

Godt Nytår Bærum

og held og lykke med byudviklingen 

med fokus på mennesker og liv   





THE CLIENT:

A slow, linear, 

horizontal,

max 5 km/h

walking creature –

with a great interest

in OTHER PEOPLE.



Cities of the Future!
Dreams and worries!!









What not to do:

DUBAI

Dubai:          Modernism + Motorism



City of tomorrow the FORD version



Great Neighborhoods for all generations

What to do?

”VENICE”
(minus  bridges/stairs & plus bicycles) 



Supplemented by great Public Transport















Piazza Il Campo, Siena, Italy (700 år gammelt)

”Verdens bedste byrum”

- Et mirakkel –eller måske blot sund fornuft?



BESKYTTELSE

KOMFORT

HERLIGHEDSVÆRDIER



Helt uinteressante

-set fra en flyvemakine

Kartoffelrækkerne(1905) 

København



Men i øjehøjde, nede 

mellem husene har 

bebyggelsen alle de 

kvaliteter man kan 

ønske sig



Overview of Quality criterias

-The Pedestrian landscape

Campo in Siena



Helt uinteressante

-set fra en flyvemakine

Kartoffelrækkerne(1905) 

København


