
Dagen bød på en god blanding af praktisk forståelse af nye byggesystemer baseret på tegl samt indlæg 
om nogle af de udfordringer, Danmark og vores bybillede står overfor.

Strøjer Tegl lavede praktiske demonstrationer af, hvordan den eksisterende boligmasse kan energi-
renoveres og dermed bevare vores huse med det kendte danske tegludtryk.

Strøjer Tegl viste hvordan smukke sten nu også kan monteres på lette konstruktioner af træ og indgå i et 
nyt byggesystem.

De tre foredragsholdere havde mange spændende vinkler på fremtidens landsby og på storbyernes 
udvikling, samt hvordan danskerne vil leve i fremtiden.

• Fremtidens landsby skal tænke på at have et brand. Dette brand skal være byens nye vartegn,  
og byen skal samles om dette.

• Vi har i de store byer nogle bymiljøer, som har en meget introvert profil, og vi ønsker ikke at blande 
kulturer og behov. Danskere ønsker at bo blandt ligesindede.  

• 45% af alle danskere bor alene, og tallet er stigende.

• Den klassiske opfattelse kernefamilien er under kraftig forandring. Kun i 16% af alle boliger  
bor der en familie med to voksne og to børn.

• 5% af alle boliger i Danmark bør nedrives straks, og en løbende nedrivning skal sikre 
en harmonisk boligmasse.
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Diskussionsdag om bæredygtigt byggeri,  
urbaniseringens arkitektoniske udfordringer  
og kunsten at puste nyt liv i udkantsdanmark.
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CLAUS BECH-DANIELSEN, ARKITEKT MAA, AALBORG UNIVERSITET

Hvordan udnytter vi byens eksisterende arkitektur og skaber mere bæredygtigt leverum  
på mindre plads i takt med at urbaniseringen tiltager?

POUL ERIK JØRGENSEN, VICEDIREKTØR, NYKREDIT 

Hvordan puster vi nyt og bæredygtigt liv i landdistrikterne, så de ikke ender som anakronismer  
på vejen mellem fremtidens metropoler?

ESBEN THORLACIUS, ARKITEKT MAA, OVER BYEN ARKITEKTER

Inspiration til og eksempler på hvordan nytænkning af traditionelle byggematerialer kan føre  
til overraskende arkitektoniske løsninger og nye muligheder.


