Fremtidens
byer
Undersøgelse
2021

Danmark

Baggrund
Globale tendenser og
udfordringer som urbanisering,
digitalisering og
klimaforandringer har
indflydelse på, hvordan vi
kommer til at leve i fremtiden.
Hvis vi skal bygge byer, som
unge mennesker gerne vil bo i,
er vi nødt til at kende deres
ønsker og behov.
Derfor har AFRY foretaget en
undersøgelse blandt unge i syv
europæiske lande: Danmark,
Østrig, Finland, Tyskland, Norge,
Sverige og Schweiz. Denne
præsentation handler om de
danske besvarelser.
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I Danmark har knap 800 unge mel l em 18-35 s varet på
unders øgels ens s pørgs mål.

Undersøgelsen

Undersøgelsens resultater
De ads purgt e unge udgør en generat ion, der er bevi ds t
omkri ng bæredygt i ghed, og s om har et øns ke om at bo i s må og mel l emstore s amfund, hvor bi l l ige bol i ger, fami l ie, venner
og nat ur s pi l l er en s t or rol l e.
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”Svarene fra undersøgelsen
fortæller os, at vi skal lægge os i
selen for at skabe byer med plads
til alle."
Thomas Dalsgaard Hoff
Business Unit Director for Byggeri i Danmark
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Hvad er vigtigst for at opnå et
bæredygtigt samfund?
SPØRGSMÅL: H vi l ke a f føl g e n d e s va rmul ig hed er fi n d er d u vi g ti g st fo r a t ku n n e o p n å e t øko n o misk, s o cial o g
m i l j ømæssi gt b æ re dyg ti gt s a mfun d?

39 %
Billige boliger

34 %
Mennesker skal
føle sig sikre på
offentlige steder

28 %
Tilgængelige
grønne områder

27 %
Effektiv
kollektiv trafik
og cykelstier

Fremtidens byer spiller en stor
rolle for den bæredygtige
omstilling
Den næste generation er klar over, at byerne har en indflydelse
på muligheden for at skabe en bæredygtig fremtid. Både i
forhold til social ulighed, overbefolkning og klimaforandringer.

33 %
Social ulighed

32 %
Overbefolkning

Udviklingen af fremtidens byer skal appellere til forskellige
befolkningsgruppers behov og ønsker.
Derfor må vi spørge os selv: Har byer råd til ikke at investere i
arbejdet med bæredygtighed i forhold til at skabe et sikkert og
tilgængeligt liv for alle borgere – nu og i fremtiden?

SP Ø RGSMÅL : Hva d s e r du s om de s tør s te udfor dr inge r for fr e m tide ns bye r ? Du k a n væ lge tr e m ulighe de r .

Klimaforandringer

31 %

En generation, der prioriterer
økonomi og natur
Undersøgelsen viser, at både billige boliger, natur og muligheden for
at gå ud og spise er på ønskelisten, når de unge bliver spurgt om,
hvad de kunne tænke sig mere af der, hvor de bor.

35 %
Billige boliger

27 %
Grønne områder og
parker

27 %
Caféer og
restauranter

22 %
Adgang til natur

SP Ø RGSMÅL : Hva d ku n n e d u g o d t t æn ke d ig me re a f i d it
n æro mrå d e ? Vælg o p t il t re mu lig h e d er.

— Click to add text
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Fremtidens generation vil køre bil og
cykle
Knap hver fjerde unge foretrækker at hoppe på
cyklen, når de skal fra A til B.

33 %

Hver tredje ville helst fragte sig selv ved hjælp
af egen bil, mens knap hver 10. foretrækker at
tage den kollektive trafik.

23 %
Egen bil

9%

Cykel

Kollektiv trafik

SPØRGSMÅL: Hvilk e n tr a ns por tfor m ville du for e tr æ k ke til a t k om m e fr a A til B, hvis du ha r a lle
m uligge de r til r å dighe d?

Det tyder på, at de unge danskere foretrækker
fleksible transportformer, hvor de selv
bestemmer afgangene.

Bæredygtighed betyder helt klart
noget for unge mennesker
48 %
Unge mennesker ser ikke bare klimaforandringer som den største udfordring for
fremtidens byer. Næsten halvdelen af de adspurgte mener, at det er vigtigt eller
meget vigtigt, at deres lokale beslutningstagere har en ambitiøs
bæredygtighedspolitik.

mener, at det er
vigtigt eller meget
vigtigt, at deres lokale
beslutningstagere har
en ambitiøs44%
bæredygtigshedspolitik

Fremtidens byer: Mød vores eksperter
Anders Bergstrøm
Afdelingschef, Konstruktion

Franziska Holmsted
Teamleder, Lysdesign

+45 23 34 37 36
anders.bergstrøm@afry.com

+45 50 60 12 99
franziska.holmsted@light
bureau.com

Mathias Schmidt

Thomas Hoff

Trafikingeniør
+45 81 77 80 62
mathias.schmidt@afry.com

Matilda Porsö
Trafikplanlægger
+45 21 72 60 16
matilda.porso@afry.com

Business Unit Director for
Byggeri i Danmark
+45 51 75 61 45
thomas.hoff@afry.com

Sara Wille-Garvin
Arkitekt og byplanlægger

+45 41 71 82 37
swg@gottliebpaludan.com

Tak!
Du kan læse mere om
undersøgelsen og vores
eksperters syn på fremtidens
byer på afry.dk/futurecities
Hvis du vil vide mere
om resultaterne, kan du kontakte
os på:
Communication.dk@afry.com
Du er også velkommen til at
deltage i samtalen om
bæredygtighed på vores sociale
medie-kanaler.
#makingfuture
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