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

(1844=indeks 100)



Eksportens sammensætning



Middellevetid år 2018:
Kvinder 98 år
Mænd 97 år



Samfundet og industrien i 
fremtiden

…...mod år 2118

▪ Vi bliver mega-rige!

▪ Vi bliver old-gamle i gennemsnit

▪ En fordobling af privatforbruget og i BNP på 27 år - måske lidt 
langsommere – et faktor 15 til 16 om 100 år

▪ 1-2 million flere danskere i 2118

▪ En produktivitetsstigning i industrien på 1000% eller ti gange 
højere end i dag

▪ Mange teknologier bryder igennem

▪ Meget af det, der bliver opfundet lige nu, vil vi have i 
hverdagen om 30-40 år

▪ Lad os så på, hvad der kommer





Rolls Royce Robot Ships Coming 

to your harbor soon!



Delivery Robot





Fremtidens biler

▪ En lang bilkø, der bevæger

sig med 100-120 km/t mens bilisten laver alt  muligt 
andet

▪ Den selvkørende bil er lavet – og den selv-kørende lastbil 
også

▪ Vil vi på længere sigt se en todeling af vejnettet – der hvor 
man må køre uden hænder på rattet og der hvor man selv 
skal køre

▪ Og mange nye smarte biler…..



Den flyvende bil er allerede til 
salg



Audi vil også lave en
Men problemet er i luftrummet, der 

er ikke plads



Bosætning på Mars



Ray Kurzweil: In The 2030s, 
Nanobots In Our Brains Will Make 

Us 'Godlike'



Andre nye muligheder: 
Robotter og VR



Maden produceres i et 
laboratorium





Hvad er vores
fødekilder om 30 år

▪ Landbrugsprodukter – som I dag og yderligt forfinede og 
udviklede produkter

▪ Vi vil om 30 år spise det nye, det avancerede og det vi aldrig har 
tænkt over

▪ Vegetar, veganer og det der kommer efter - plus gourmet rum-
mad efter Marslandingen

▪ Havets kilde – fisk, skaldyr, tang, alger mv.

▪ Spændende nye produkter, som vi ikke kendte 

▪ Laboratoriemad – men i små kvantiteter

▪ Mange helt nye tiltag, kunstigt kød og fisk, ny ernæring





Individuel medicin til hver enkelt 
efter DNA profil 

– 3D print af piller



Fremtidens reservedele til 
mennesker – robotdele og 

stamceller



De lange bølger:
Kondratiev, Mandel m.fl.

(Kilde: Siemens)



Industriel produktion de 
kommende 100 år

▪ Vi er i gang med den fjerne industrielle revolution lige nu –
robotisering, automatisering, AI og 3D printning

▪ Derefter kommer den 5. og 6. industrielle revolution



5. og 6. revolution 
frem til 2018

5. revolution omkring 2045 – 70: 

▪ Maker machines, selvgenererende producerende systemer, 
selvprogrammerende AI produktion

▪ Integration af meget store samlede produktionsressourcer i 
overordnede teknisk netværk

▪ Integration af 3D print i komplicerede produktionsanlæg

▪ Nanoteknologi og Micromachines, der reproduceres

▪ Materialer, der sammensættes i produktionsprocessen

▪ Bio og medico teknik, total DNA kontrol, personlig medicin, 
begyndende integration af bio og mekanik

▪ Man machine integration – computerkraft i hjernen



I 2060

▪ Vi vil tage en tur i rummet som en dyr fornøjelse

▪ Raketter og andre konstruktioner som beboelse på Mars vil 
være lavet af kompositter

▪ Vi har fået så meget styr på klimaproblemerne at det ikke 
er noget problem at bruge olie til 

▪ Folke taler om jern som et materiale fra gamle dage – biler, 
tog og busser er i letvægtsmaterialer

▪ Det er FRP kompositter, aluminium og meget andet der er 
fremtidens materialer til industriel produktion



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Vejrkontrol og klimakontrol:
Fra vindmøller til at skabe vejret



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 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! 

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



Fremtidens energisystem



Energi i 2050 til 2060

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller er stadig væsentlige i mange 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, men batterierne kommer

▪ Vi vil bygge med ideelt lysindfald og tage hensyn til anvendelse 
af bygningen

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende



Den 6. industrielle revolution 
(Fra ca. 2070-80 måske)

▪ Biologisk revolution, hvor vi kan bioproducere næsten hvad som 
helst via DNA/RNA programmering 

▪ Bio og teknik fusionerer til helt nye former

▪ Tang og Deep Sea materialer i nye produkter og 
produktionsformer

▪ Materialeteknologi i en meget avanceret form, hvor vi skaber 
atomer og molekyler fra grunden – pico-teknologi afløser 
nanoteknologi

▪ Nyvundne erfaringer fra Marsmissionerne med helt nye 
produktionsmuligheder

▪ Energi stort set gratis – energirevolution er tilendebragt



Tillykke med de 100 år!

Med ønsket om 100 gode år
frem til 2118!
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