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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)





Mere end 7,6 milliarder 
mennesker 

Vi topper ved 9 eller 10 mia.



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Ressourcer og efterspørgsel

▪ En voksende befolkning på jorden

▪ En voksende urbanisering

▪ En voksende middelklasse – bruger mere energi, vand og 
varer pr. person

▪ En voksende industri- og fødevareproduktion bruger mere 
vand og energi

▪ Der er vand og energi nok i Verden

▪ Problemet er fordeling, distribution og investeringer for at 
sikre godt, rent vand og energi til alle

▪ . 





IEA 
World Energy Outlook 2016



Vi har det med at misforstå 
meget

1. Der er 2 mia. børn i alderen 0-15 år i dag. Hvor mange vil der 
være i 2050? 4 mia., 3 mia. el. 2 mia. ?

2. Hvordan er det gået med antallet af døde efter 
naturkatastrofer de seneste 100 år:

Fordoblet, Det samme, Halveret?

3. Hvad mange danskere er overvægtige i dag (BMI over 25) 
20% 35% 50%

4. Hvor mange mennesker i Verden har adgang til nogen 
elektricitet? 20% 50% 80%

5. Hvor mange mennesker i verden har adgang til rent vand i 
2015?  51% 71% 91%



Delivery Robot



Solen som energikilde

▪ Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, svarer til 
den mængde energi, som Jordens 7,5 milliarder mennesker 
forbruger i løbet af 27 år 

▪ Jorden modtager på bare én time modtager mere energi end 
alle lande i verden bruger på et år!

▪ Vi bruges 1 promille af Solens indstråling i samlet energiforbrug 
på jorden. Landbrug opsamler endnu en promille

▪ Der er ikke mangel på energi! Men vi mangler lagring!

▪ Vi har al den energi, vi vil have – men prisen betyder noget i 
nogle år endnu – men i 2050 er det billigt!



Energiforsyningen er blevet til 
sikkerhedspolitik

▪ Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 
energiforsyningen i OECD har ikke været klimaet i de seneste år

▪ Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed bliver 
afgørende

▪ Ruslands politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine

▪ Shale gas og olie  i USA – uafhængig af Mellemøsten

▪ Energi er først og fremmest sikkerhedspolitik – og dermed 
topprioritet i de største lande

▪ Efterhånden som selvforsyningen er der, bliver det igen til et 
teknisk spørgsmål og noget for ingeniører



Vind energi er blevet billigt 
for en del år siden



Batteriteknologien fører kapløbet 
mod lavere omkostninger



Billigere batterier



Fremtidens energisystem



Energi i 2040 til 2050

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10-25 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 
fremover
▪ Forsyningssikkerhed og et sammensat system

▪ Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis

▪ El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne mange 
ejendomme lokalt uden det store bidrag fra nettet – der er lige 
rimtåge i januar….

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende



Energiforbrug til 2050 (Qaudrillion = 

1015)
(1 Gw = 3.412.141.633,1 Btu/h)

(Vindmøller i 2016 = 80 gigawatt = 238 mia. Btu)
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Der er faktisk flest lande i 
midten









Årlig nedbørsmængde 
Danmark



Nedbørn på årstiderne i 
fremtiden



Verdens bedste vand

▪ Vi har – vel nok – verdens bedste vand i Danmark

▪ Vandforbruget af grundvand er faldende

▪ Vi har grundvand nok – og det regner mere i fremtiden

▪ Hvad er problemet? Hvis der er et problem, er der 
perceptionen af virkeligheden

▪ Skal vi blive ved med at kassere verdens næstbedste vand –
og hvorfor?

▪ Er det rimeligt, at vandinteresser varetages meget grundigt 
- til skade for samfundet?



Kloak og vand 

▪ Mere vand i form af regn

▪ Kloaksystemet er gammelt og fyldt med rotter

▪ Vi er nødt til at investere i bedre løsninger – dem bedste 
ville nok være helt nye kloaker

▪ Kommunerne ser ud til at vælge separering, men uden helt 
nye systemer

▪ Der bliver masser af arbejde på området fremover med 
sort vand, brunt vand og anvendeligt vand

▪ Vi skal på langt sigt have et nyt system fra grunden



Skatter og afgifter

▪ Staten er dybt afhængig af energi- og miljøafgifterne – også 
afgifter på vand og vandafledning har en stor økonomisk 
rolle

▪ 76 mia. kr. om året i afgifter på energi, biler, co2 etc.

▪ Hvis forbruget halveres, stiger skatter og afgifter til det 
dobbelte

▪ Dertil kommer vandafledningsafgifter og andre lokale 
afgifter

▪ Mange får lyst til at undgå afgifterne – gøre deres hjem, 
virksomhed eller boligblok selvforsynende



Cradle to Cradle 2040

▪ I Cradle to Cradle®,  findes der ikke affald.

▪ To typer af materialestrømme fra planeten enten  
biologiske eller tekniske, som kan indgå i nye  
cirkulære processer

▪ Det rigtige materiale bringes til det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt 

▪ Konsekvens - intet affald , spild og forbrug af energi for 
at kunne genanvende materialet.

▪ I stedet for vugge til grav (affald)



Fremtidens bygninger



Shyss, jeg arbejder!



Lyd og kontorer

▪ Problemet med støj er ofte ikke støjniveauet

▪ Det er typen af støj – samtaler og korte lyde er værst

▪ Det er stille på kontorer i dag – og derfor høres samtaler meget 
tydeligt

▪ Der sker et fald i evnen til at løse kognitivt krævende opgaver på 
5-10% pga. andre menneskers samtaler

▪ Det går ud over korttidshukommelsen og evne til at læse, skrive 
og være kreativ

▪ Støj og typen af støj er det største problem i åbne kontormiljøer

▪ (Kilde: Valtteri Hongisto, Task performance and speech intelligibity, 2008)



Fremtidens bygninger

▪ De en selvforsynende med energi

▪ De har egen lagringskapacitet og kan lagre nok energi til at 
køre uafhængigt i flere uger

▪ De er sandsynligvis ikke koblet op på netværket med 
elforsyning

▪ De vil være smarte og kommunikerende med omverdenen 
og måske levere til deres lokalområde, hvis der er et 
netværk

▪ Batterier og deres placering er en del af bygnignen
konstruktion



Rådgivning som
kerneydelse

▪ Garanten for en høj faglig viden på områder, hvor 

personen eller virksomheden ikke selv har viden og 
erfaring.

▪ Det kræver forskellig specialiseringsgrad afhængig af 
kundetype og problemstilling.

▪ Høj og vedligeholdt faglighed

▪ Rådgivning skal leveres i en form, som passer til 
modtageren. 

▪ I skal gøre jer værdifulde i forhold til kunden



Værdikæden og byggeriets plads i 
denne

Slutbruger

Under-
leverandør

Bygherrer Driftsherre

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
under
leverandør

Værditilvækst

Værdien af Jeres arbejde bestemmes 
af værdien for slutbrugeren, 
som bestemmer leje til driftsherre, 
som bestemmer pris for bygningen
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