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En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

 Middelklassen vokser dramatisk



Hvor er de nye 

middelklasser – de nye 

vandforbrugere?
Africa

USA

Indien 

China

Tidl. 

Østeuropa (EU)

Turkiet

Forventet 

2,5 milliarder



Populationen i byområder 

med forstæder mv.
i Millioner

1970 1990 2005 2015 2030

World 1.160 2.280 3.170 3.860 4.990

Asia

China

480

144

1.010

320

1.550

530

1.980

690

2.660

870

US 170 210 270 300 350

Europe 410 520 530 540 550



Adgang til frisk vand







De vand-fattige



De vand-rige



Ressourcer og 

efterspørgsel

 En voksende befolkning på jorden

 En voksende urbanisering

 En voksende middelklasse – bruger mere vand 

pr. personr

 En voksende industri- og fødevareproduktion 

bruger mere vand 

 Der er vand nok i Verden 

 Problemet er fordeling, distribution og 

investeringer for at sikre godt, rent vand til alle

 . 



Saudi Arabia producerer vand 

nok  til 500 mio. afrikanere om 

dagen



 I politiske ustabile dele af verden

 Forsyningssikkerhed og forsøg på at undgå politisk 

afhængighed spiller en stor rolle i fremtiden

 Der er allerede store konflikter om vand som i Sudan, 

Sydsudan, Somalia, Egypten 

 Hvem tilhører vandet og hvor kommer det fra - Ganges 

og Brahmaputra deltaet i Bangladesh og Vestbengalen

 Vand anvendes sammen med olie og gas som 

magtfulde redskaber i politiske konflikter

 Norge er et vandrigt land – som med olie mv.

Vandforsyning = 

sikkerhedspolitik



Effektivitet er nøgleordet

(Efficiency & effectivenes)

 Vi skal blive langt bedre til alt det vi gør med vand 

over hele verden

 Forsyning – beskyttelse af ressourcer, genbrug, 

recirkulering mv. 

 Forbruget

 Den interne effektivitet – rør, spild, genbrug, 

afsaltning mv. 

 Effektivitet (Effectiveness) – hvordan vi designer vore 

samfund med hensyn til vand og vandforbrug

 Det er dyrt – men det er militær og krige også



Vand er en eksportsucces
(Vand som business cluster)





Vand som en forretning

 Massive investeringer i mange år frem

 Store forretninger venter

 Det bliver som med olie – vi skal virkeligt passe 

på vores forbrug, og samtidig stiger prisen, 

udvinding bliver en god forretning og der tjenes 

mange penge

 Kender i de danske virksomheder Grundfoss og 

Danfoss – de har tjent penge på vand i mange 

år?
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