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Mere end 7,6 milliarder 
mennesker 

Vi topper ved 9 eller 10 mia.



Byer
i fremtiden

Den flettede by – funktionerne 
blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra oase 
til oasen – vi kan arbejde hvor 
som helst

Dagen som en lang, fraktal rute 
igennem byen



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

▪ . 
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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

▪ Vi skal bygge til den foldning af funktionerne



Trafik i storbyen i 
fremtiden

▪ Tog, metro og letbane

▪ Busser og el-minibusser

▪ Cykler og elcykler, elscooter og lign

▪ Taxi, GoMore, Bla-Bla Car og andre tjenester

▪ Selvkørende biler og almindelige biler

▪ Transporttjenester: Selvkørende bil henter og bringer dig, 
selvkørende minibus ditto

▪ Droner til personer !?

▪ Blandet med droner til pakker, selvkørende 
leveringsrobotter, handicaprobotter mv.

http://lettre.marquesavenue.com/HS?b=wWpg1bHLMdfoqUYBQpG1ROIXfoohKnUm-T_TpSp8nJt8MuyLNmRWJYK-qTL1q8RJ&c=BXH11-GmJDw8YTwk6iQ7yw


Rigdom og transport

▪ Langt flere for råd til en bil – og de bliver selvkørende og 
eldrevne

▪ Det vil betyde kraftig konkurrence fra bilerne til en del af 
pendlertrafikken

▪ Mange vil pendle delvist og komme til storbyen et par 
gange om ugen

▪ Der er for lidt trængsel i København og Aarhus til at holde 
bilerne væk

▪ Derfor er konkurrenceparameteren i fremtiden tid og 
komfort – det skal være hurtigt og godt!



Delivery Robot



FRI rapporten

Sikre drivkræfter 

Drivkraften vil have stor betydning for 
byggeriet, og retningen forventes at 
være klar

▪ Internationalisering af 
virksomheder

▪ Aldrende befolkning, flere singler og 
vandring fra land mod by

▪ Krav om produktivitet og 
effektivitet

▪ De er sådan set alle forkerte og i 
hvert fald ikke sikre

Usikre drivkræfter 

Drivkraften vil have stor betydning for 
byggeriet. Men retningen, som 
drivkraften påvirker byggeriet i, er 
usikker.

▪ Fremtidens brugere og kunder

▪ Ressourceknaphed og cirkulær 
økonomi

▪ Digital og teknologisk udvikling

▪ Klimaforandringer og klimatilpasning

▪ Der er nok mere sikkerhed i 
retningen på disse faktorer



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 havde adgang til rent vand i 
2015?  51% 71% 91%





Antallet af ældre over 70 år 
vokser med 200 mio. mens 
antallet af 20-59 årige vokser med 
800 mio. mennesker. Antallet af 
børn vokser med 100 mio. 
mennesker



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring 2038 Ændring

0-9 623467 700739 77272 724231 100764

10-19 683061 641563 -41498 715791 32730

20-29 778345 759870 -18475 714844 -63501

30-39 676658 799866 123208 786038 109380

40-49 769335 673602 -95733 788581 19246

50-59 792609 754776 -37833 653339 -139270

60-69 665210 748241 83031 716500 51290

70-79 535730 575100 39370 668573 132843

80-89 212052 349730 137678 390805 178753

90 + 44640 56940 12300 107059 62419

I alt 5781107 6060427 279320 6265761 484654



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



FRI rapporten afsluttende





De afsluttende spørgsmål: 
Svaret er ofte JA

▪ FRI rapporten stiller meget af fremtiden op i dikotomier – men svaret 
er ikke enten eller, men ja til begge dele

▪ Selvfølge vil klimaudviklingen påvirke byggeriet, men hvad er effekten 
af næsten gratis energi? Den udvikling er helt sikker!

▪ Kunden findes ikke. Der findes forskellige kunder, som i hvert sig grad 
er professionelle eller de rene amatører, som har forskellige behov og 
forskellige dagsordener – en skole er ikke et HQ

▪ Resourcespørgsmålet er interessant, men har en lidt underlig vinkel –
vi kommer ikke til at begrænse byggeri – bare spørg kineserne –
Craddle to Craddle er derimod fremtiden





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)



De unge og arbejdspladsen



Kontorets fremtid

▪ Kontoret tilhører industrisamfundet og ældre samfund

▪ Det tager lang tid at lære gammel hund nye kunster –
så vi bliver der nogle år endnu

▪ De unge ønsker helt andre former for arbejdsplads – og 
der er mangel på unge og på arbejdskraft i mange år

▪ Det betaler sig at arbejde på andre måder

▪ De nye nomader er på arbejde mens de bevæger sig 
rundt i byen – er I med på dem?



Storrumskontorer og 
arbejdsmiljø
Kilde: NAF, Norge

▪ 2-personers kontorer har 50 procent flere sygedage 
end de gamle celler

▪ 3-6 personers kontorer har 36 procent flere sygedage 

▪ Åbne kontorlandskaber med flere end seks personer 
har 62 procent flere sygedage

▪ Årsager: Støj, mere vira, store temperaturudsving, 
mindre frihed og privathed

▪ Hvorfor elsker arkitekter storrum?



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)



3D facade printet i 
Holland



En bygning i Kina, der er 3D 
printet



3D print China

▪ Sparer 





En bygning skabes 
i 2040

Selvkørende forsyning til byggeri

3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset

Humane robotter til montage af bygningsdele i den 
overordnede konstruktion

Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.

Bygningen optimeret efter anvendelse fra begyndelsen, den 
er energiproducerende og genbrugsvenlig



Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til 

aktivhus



Energi i 2040 til 2050

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

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ 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….

▪ Vi vil bygge med ideelt lysindfald og tage hensyn til anvendelse 
af bygningen frem for sparehensyn og energiforbrug i 
konstruktionsteknikker

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende



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



Client relations

▪ Den gode, gamle løbende relation med de faste møder er ikke 
fortid, men langsomt på vej ud

▪ Nogle af jeres kunder fusionerer selv til den store palette –
Sweco og andre i UK, France mv.

▪ I skal gøre meget for at få en løbende relation til at være 
profitabel: Data, analyse, big data, nye tiltag og være foran 
kunden i værditænkningen i forhold til bygninger

▪ Value for money bliver VALUE BEFORE MONEY

▪ I skaber værdi, som senere fører til ordre/betaling

▪ Ydelser med betaling, når bygningen indtjener penge 

▪ Online automatisk rådgivning - billigt



Hvad skal I gøre for at følge 
med

▪ Det er vigtigt at investere i tide og ikke vente på, at de 
andre hopper på vognen

▪ IT og digitaliteten belønner first-movers eller de bedste 
implementatorer rigt

▪ Google (first mover), Apple (bedste udførelse), Skype mv.

▪ Jo mere I selv kender sagsgangen og det materielle 
indhold, jo bedre kan I digitalisere – eksempel Årstiderne 
Arkitekter

▪ Dyrk værdien hos kunden – der er fremtiden!



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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Årlig nedbørsmængde 
Danmark



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?


