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Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Sikker vækst på 10 år
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Danskere og
tidsånden
 Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
 Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
 Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre
forbrug
 Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.

 Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A kasse
 De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
 De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for
hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
 Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
 Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme

Gode tegn i samfundet









Arbejdsløsheden er på 4 % (brutto 6%)
Levealderen vokser hvert år med ca. 3 mdr.
Spædbørnsdødeligheden falder stadig
Vi har et kæmpemæssigt overskud på
betalingsbalancen
Renten er ufatteligt lav
En ny stor ungdomsårgang er på vej frem
Befolkningen vokser frem mod 2020
Boligmarkedet ser ud til at stabilisere sig(1998)

Vækstområder de
kommende år
Klima, energi og bæredygtigt miljø.
Sundhed i produkter, processer, og andet
Natur – haven frem for huset, tilbage til naturen
Sikkerhed – forsikring mod indbrud, sygdom,
forsinkelser og meget andet –især det immaterielle vi er bange for ikke at få alt det, livet stiller i udsigt
 Velgørenhed og aflad… Greed is not good anymoore.
 On the go forbrug til normaderne.
 It både soft og hardware til virksomheder og private





Danmark i en Verden med
7 mia. mennesker

 Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)
 Middelklassen vokser dramatisk

Væksten i
efterspørgslen efter
byggeri og arbejdskraft
•
•
•
•
•
•

Kina – på grund af middelklassen
Sydamerika – igen middelklassevækst
Indien - middelklassen
EU afdeling øst USA på grund af befolkningstilvækst
Nærområderne:





Norge – stor befolkningstilvækst
Sverige – fremgang i økonomien
Tyskland i vækst igen
Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse

Globalisering 2.0
 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og
finansielle wizkids, kreative medarbejdere
 Rambøll ca. 1800 ingeniører

 Konkurrencen i byggesektoren kommer for den
dygtige og billigere arbejdskraft fra Østeuropa.
 Pres på priser og lønninger de næste mange år
og bevise jeres reelle merværdi i byggeriet i
form af højere produktivitet og effektivitet.

Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2012-2022
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Parcelhus
– hvorfor?
 Gå rundt om huset – eget territorium – afstand
til naboerne
 Roligt, børnevenligt kvarter – uden risiko
 Havehuset – haven – terrasse mv.
 Parcelhuset er toppen af boligmarkedet og den
endelige bolig
 Frihed til at indrette sig som man vil
 Nybyggere: Vores eget individuelle hus
 Individualitet er en bestemt og afgrænset fænomen

Boligbyggeri:
Estimat af de kommende 5 år
ved Jesper Bo Jensen





Befolkningsvækst
Nye boliger (Pga. nedlæggelse af boliger)
Udvidet pladsbehov
Samlet boligbyggeri

50.000 boliger
5.000 boliger
5.000 boliger
60.000 boliger






Parcelhuse
Almene boliger
Ungdomsboliger, ældreboliger mv.
Ejerlejligheder & andelsboliger

30.000 stk.
10.000 stk. (?)
10.000 stk.
10.000 stk.

Industri og byggeri
Vækstområder er Østjylland og Midtjylland
Fyn med brohoveder
Vest og Midt og Sydsjælland
Ålborg området
Indre København?
Industribyggeri og virksomheder ændrer og
flytter sig efter nye infrastrukturer f.eks.
Motorveje = nye erhvervsbygninger
 Mange nye projekter i gang og på vej







Byggeri i fremtiden
 Kontorbyggeri – tendens mod nye bygninger og
god infrastruktur.

 Detailhandlen er i gang med en ny barbering

af tidligere handelsbyer.
 Konsekvens nye handelscentre og nye butikker,
kæder.
 Koncentration og udbygning.
 Ikea Tåstrup, Århus, Bruuns Galleri

Andet Byggeri
 De nye Supersygehuse i Århus, Aalborg,
Åbenrå, Gødstrup, Køge …. frem mod 2025
 Plejehjem –vil forsøge at løse det med længst
tid i eget hjem. Få ældreboliger!
 Skoler –få ekstra, der hvor den store
befolkningsvækst.
 Transportcentre – koncentreret om de
eksisterede steder f.eks. Ringsted
 Nye havneområder i gang eller på vej mange
steder i landet

Den nye regering
Fra regeringsgrundlaget:
 Energiforsyning kun vedvarende energi i 2050.
 El- og varmeforsyning kun vedvarende energi i 2035
 Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases
senest i 2030
 Udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40%
(niveau 1990)
 Klimaplan i 2012:
 Halvdelen af traditionelle el-forbrug komme fra vind i 2020.
 Ny samlet strategi for etablering af smarte el-net, hvor strøm
kan opbevares og bruges efter behov for privat og erhverv.

 Mere forskning og udvikling på området

Energiinvesteringer i
ejendomme og boliger
 Stigende afgifter – skattereformer skal finansieres
 Alt skal stige – og ikke med det formål at bruge mindre,
men at give penge
 Hvis forbruget falder stiger afgifterne
 Det gælder om at investere på forkant.
 Stort fokus og investeringer i egen varmeforsyning,
egen el-produktion og varmepumper og energi fra
jorden og luften
 Isolering, energi-vinduer, kuldebroer mv bliver et
kæmpe vækstområde

Fremtidens
bygningskonstruktør
 Specialisering indenfor mange fagområder
• Solidt fagligt - tekniske fundament
• Høj faglighed stigende over tid og husk de nye
fagligheder f.eks. energi, miljø mv.

 Forståelse for en global verden og de mange
forskellige kulturer.
• English dear
• Working, leading and communicating with a global
mindset.

Kompetencer 2020


Forståelse for forretning/organisation.
• Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og
forretningsgange
• De ansattes og ens egen centrale placering i
værdikæden

 Digitale færdigheder på et højt niveau
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye
strukturer.
• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig
produktion og service

Ledelse nu og
i fremtiden
• Ledelse og konjunkturer
• Håndbøger i ledelse ??
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)
• "Leadership involves plumbing as well as
poetry” James G. March, Stanford University

Generationer fra digitale
analfalbeter,indvandrere til
digitale indfødte
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigs-generation
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Babyboomers
født 1940-54
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn.

• Kollektivisme og solidaritet - ens for alle
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer
via telefonen eller ansigt til ansigt med personen.
 Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og
lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse
 Udsigten til 2. teenagefase - manglende anerkendelse,
sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde

De unge, arbejde og
værdier

Generation Y ( 1978-89) og
arbejdslivet
Forventer en individuel tilgang og forståelse
Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
Fair og retfærdig løn og respektfuld kommunikation
Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse
for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)
• Gerne en titel – English Please…
•
•
•
•

• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,
fællesskab og fritid).

Ledelse og
mangfoldigheden
 Mennesker i forskellige generationer,
nationaliteter måske sprog.
 Mennesker med forskellige værdier og
religioner – tørklæder og kalotter
 Mennesker med forskellige sociale og
familiemæssige relationer
 Fokus på det enkelte menneske med mange
forskellige både faglige, personlige og kulturelle
kvaliteter ( det centrale omdrejningspunkt)

Komptencer 2020
 Samarbejde og kommunikation med mange
forskellige mennesker
• Kommunikere egen faglighed til andre faggrupper

 En kompleks global verden og høj forandringshastighed har det moderne menneske nu og
fremover har brug for;
• Uddannelse
• Selvværd
• Dømmekraft

Jeres plads i Bygge
hierakiet
 Vigtigt at formulere det, I kan, som de andre
ikke kan.
 Ny udvikling indenfor materialer, energi, it-styre
og software. I skal springe på med det samme.
 Nye jobmuligheder f.eks. Off-shore, Olie og Gas
områder forventer ca. 20 % vækst i år og
renevable forventer 50-60 % vækst.
 Det vil kræve nye specialiseringer og
samarbejder med virksomhederne.

www.fremforsk.dk
Marianne Levinsen
Kannikegade 18, 1.sal
Fremforsk
8000 Århus C
E : mlev@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

