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Vi bliver rigere hele tiden

 Vores privatforbrug fordobles på 27 år

 Nye immaterielle goder – og opdeling i ok-

produkter og højt iscenesatte produkter

 Vores krav til velfærd, sikkerhed og komfort 

øges i samme hastighed

 Kravene til fremtidens arbejdsmiljø bliver 

områder, som vi i dag vil beskrive som luksus

 Sociale forhold

 Udsigt, indretning, velvære

 Det nye farlige
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Tidsforbrug - alle voksne

10:03 10:37 10:05 10:44 10:30

04:15
04:06

04:02
04:32 04:15

02:42 02:32
02:21

02:54
02:30

07:00 06:45
07:30

06:45
05:48

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

1964 1975 1987 2001 2015 (prognose)

Primære behov Bruttoarbejdstid Husholdningsarbj. Fritid



Det helt nye arbejdsbegreb
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Bygherren i fremtiden

 En stigende professionalisering af offentlige 
bygherrer

 Projekt Hus – udvikling af bygherre-rolle

 Flere vil sandsynligvis ”købe” en bygning

 Der bliver større behov for developpere –
som f.eks. udvikler en skole mv.

 Multifunktion – fra skole til kulturhus osv.

 Private bygherrer – stadig opdeling i de meget 
professionelle og de glade amatører

 Der vil i stigende grad blive fokus på driften 
af bygningen – de samlede omkostninger i 
f.eks. De første 10 eller 30 år af levetiden



Hvad skal en bygning kunne?

 Fokus på præstation

 Giver den optimale arbejdsvilkår

 Er den funktionel

 Er signalværdien i orden

 Fokus på omgivelser og 

udenomsindretningen

 Nye lokaletyper: Inspiratorium, 

konservatorium, isolatorium, flexitorium

 Ny anvendelse af kantine, gang-areal,  

indgangsparti etc.



Den nye by og dens 

funktioner
 Den modernistiske opdeling i funktioner er 

ikke længere nødvendig

 Der sker en foldning af en række forskellige 
funktioner:

 Arbejds, fritids- og livsfunktioner folder sig 
i en blanding på arealerne i den moderne by

 Krydsfelter, hvor de forskellige funktioner 
mødes – og mentale krydsfelter i den 
moderne byboers tanker

 Planlægning må følge disse nye spor

 Eks: Den blå plan for Københavns Havn



Havne – en merværdiidé

 Samlet udbud af en række grunde på én gang

 En bestemt funktion skaber værdi på andre 
grunde

 Eks: 9 store grunde – her en med 
studenterhus – vil give liv og 
udviklingsmuligheder for de andre grunde

 Derfor skal vi tænke på, at det skal være 
prisen på alle arealer, der skal gå op – ikke på 
de enkelte

 Boligbebyggelser, caféer mv. – undgå 
Københavns første problemer – Tuborg Havn 
er anderledes



Regionaliseringen af Europa

 En erhvervsregion er i dag er videncenter, 
produktionsområder og handelsmuligheder 
bundet sammen af infrastruktur: Greater 
London, Rohne-dalen, Po-sletten, 
Ruhrområdet mv.

 I Danmark er der to erhvervsregioner: 
Øresundsregionen og den jyske region

 Farvel til nationalstaten

 Fremtidens enhed i Europa er ikke 
nødvendigvis nationalstaten

 I kommer til at arbejde i det spændingsfelt, 
hvor den nye struktur udvikles



Boligbyggeri
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Alle rettigheder tilhører Fremforsk v/ Jesper Bo Jensen

Husstandsstørrelse og kvm. Husstandsstørrelse og kvm. 
forbrug - prognoseforbrug - prognose
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Forbruget af bolig

Kvm. pr. beboer 20-

29år

30-

39år
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70-
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80-

89år

90år

+

Ejerbolig 46,9 43,2 48,6 68,0 75,1 78,4 86,9 95,0

Almennyttig 33,4 33,5 40,2 50,0 53,9 58,1 62,7 64,6

Privat udlejning 41,6 46,2 52,8 65,2 67,4 69,4 72,0 74,7

I alt 40,8 44,6 47,8 65,0 69,6 70,9 75,1 77,2

Kilde: Danmarks statistik – Boligtælling 1.1.2000 (specialkørsel)



Fremtidens byggeri

 Hvornår kommer automatiseringen og 

industrialiseringen?

 Et hus skulle i dag koste 200.000 og have klimaanlæg, 

automatisk indkøb, være selvrengørende og kunne 

rapportere alle fejl og mangler.

 Under forudsætning af en produktivitetsudvikling 

og teknisk udvikling som en bil eller et TV

 Der er desværre mange barrierer - bl.a. bygherrerollen 

og pladsorganiseringen – der mangler også flere 

industriprodukter

 Projekt hus; dobbelt værdi til halv pris

 Billighuse på vej – Ikea-huset og andre udbydere



Storrum – et aktuelt 

eksempel



Storrum er ikke noget nyt



Der er  ikke den store forskel til i dag



NNC - storrum



Hvorfor storrum

 Den nye organisation – samarbejde og 

netværk som vigtigste parameter

 Virksomhedskulturen – vi skal alle kunne 

tænke ens på værdisiden

 Prestigebyggeriet – de mange flotte bygninger 

kræver storrum for at give en effektiv 

udnyttelse

 De mange flotte arealer kræver mindre til 

arbejder

 Penge – flere mand pr. enhed



Prestigebyggerier 

fra 90erne





Storrum – ikke tænkt indefra

 Man glemte at tænke på medarbejderne

 Midt i en tid, hvor individualisme, kreativitet, 

fleksibilitet og den enkelte evne til at varetage 

egen udvikling var i centrum

 Man glemte at den vigtigste ressource i en 

virksomhed ikke er prestige, synlighed, 

omdømme, omkostninger pr. kvm. eller andre  

forhold vedrørende den fysiske udformning –

bygningsomkostninger udgør ca. 10% af alle 

omkostninger

 Den vigtigste ressource i fremtidens  

virksomheder er medarbejderne



En ph.d. afhandling konkluderer, at 

mennesker, der arbejder i storrum, laver 35 

procent flere fejl og arbejder langsommere end 

kolleger i enkeltmandskontorer. Civilingeniør 

Thomas Witterseh fra Center for Indeklima og 

Energi på DTU står bag afhandlingen, hvor han 

har undersøgt temperatur og støjs betydning 

for menneskers indeklima og dermed på, 

hvilke omkostninger dette har for 

arbejdsgiverne

HK Stat-Magasin 15-03-2002



Storrumsundersøgelse 
 To forskere – Jette Christiansen og Jane Madsen 

afsluttede i 2002 en undersøgelse på Statens 
Information om storrumskontorer:

 55 pct. er positivt eller meget positivt indstillet over 
for at arbejde i åbne kontorlandskaber. Da ideen blev 
præsenteret for medarbejderne, var tallet godt 38 pct.

 53 pct. mener, at storrumskontorerne er en fordel for 
det sociale miljø•

 Knap 70 pct. mener, det er en fordel, at det er nemt at 
samarbejde med de nærmeste kolleger

 Godt 55 pct. mener, det er en fordel, at det er nemt, at 
dele faglig viden og kompetencer med kollegerne

 Godt 60 pct. mener, det er nemt at holde uformelle 
møder



Storrums-undersøgelse II

 Godt 44 pct. mener, at det er nemmere at blive 

afbrudt og tabe koncentrationen

 Knap 59 pct. oplever støj som en ulempe

 Knap 27 pct. mener, at de åbne kontorer er en 

fordel for samarbejdet mellem afdelingerne

 Knap 61 pct. angiver, at de mangler mulighed 

for at trække sig tilbage og være sig selv

 Godt 15 pct. mener, de i nogen eller høj grad 

har haft indflydelse på beslutningen om at 

indføre storrumskontorer.



Storrum er en misforståelse

 Der er ikke plads til kreativitet

 Det minder for meget om en white-collar-
sweatshop

 Der tænkes ikke på medarbejderne – og 
indrettes ikke efter, at de kan yde deres 
bedste

 Man binder organisationsformen i bygningen

 Hvordan skal man kunne lave en ny 
organisation, hvor linie og projekt adskilles 
og freelancere integreres i virksomheden i 
et storrum?



Gruppekontorer 

– CCI-Europe



Ny indretningskultur

 Væk fra enhedskulturen – den er et levn fra 

industrisamfundet

 Individualisering af indretningen

 Større frihed på de enkelte kontorer

 Diversitet giver mere spændende lokaler og 

nye indtryk

 Personliggørelse af den enkeltes 

arbejdsplads – skrivebord mv.

 Viser en ensformig indretning en virksomhed i 

bevægelse og udvikling?



Arkitekters syn på Verden
 At bygge på den bedste måde – Vitruvius

 Forskrifter for den gode arkitektur

 Konstant vurdering af, hvad der er godt

 Konkurrencer, der bedst muligt opfylder 
forventninger/beskrivelser etc.

 Dårlig arkitektur kan vurderes ”objektivt”

 Nogle mennesker bor bedre end andre – en 
værdidom

 Man skal helst bo på denne måde….lige nu

 Der er alligevel en utrolig uenighed om hvad 
der er gode boliger og godt møbeldesign



Mode i arkitektur
 Empire, Funkis, Moskva-skyskrabere

 SAS-hotellet, tæt-lav 70’er byggeri, postmoderne sen-
firsere med turkis søjler, hightech - møbler

 Sen 90erne og tidlig 01’er

 Glasbygninger i ny-funktionalistisk stil

 WTC om igen, lige bortset fra…

 Dobbelthøje rum, træhuse

 Klassiske møbler - konservatisme

 Mode er et problem, når bygninger står i 100 år!

 Hvad kommer herefter? Efter tidsånden lige nu –
atomismen – kommer idealismen (2009-16?)

 Ny filosofi  - No Logo, ny-marxisme, introvert 
tænkning etc. – helt nyt arkitektonisk udtryk



Arkitektkontor i fremtiden

 Mere predesign af bygninger

 Analysere behov og tendenser, før man 

begynder at tegne

 Opdelte arbejdslokaler – og en række 

funktioner i form af rum, der kan noget andet 

end den typiske arbejdsplads

 Fritgående medarbejdere – under stort ansvar

 Genopdeling af arbejde og fritid

 Tvunget arbejdsfrie ophold for hardcore 

workaholics


