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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542



Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

▪ Automatisering, outsourcing, robotics og nye 
forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – men de har også 
økonomisk fremgang der

▪ Opprioritere HRM





Produktiviteten i byggeriet

▪ Det mangler fremgang i produktiviteten i byggeriet

▪ Vi er højst på et rundt nul siden 1060

▪ Der skal ske forbedringer i de kommende år, hvis 
byggeriet ikke skal løbe ind i stagnation igen

▪ Vi må arbejde med digitalisering af hele processen og 
automatisering & robotisering af byggepladsen



Cradle to Cradle
i bygninger

▪ Det skal kunne genbruges og bringes tilbage til sin 
oprindelige tilstand

▪ Skal være input til endnu en produktcyklus

▪ Der er meget langt til dette i både gammeldags byggeri 
og især i moderne byggeri

▪ Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet på 
byggeri, har vi mange år foran os

▪ Beton udgør et særligt problem



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



Disruptive technology





Delivery Robot
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What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, 

shares, or anything of value in a transparent, conflict-

free way while avoiding the services of a middleman.

The best way to describe smart contracts is to compare 

the technology to a vending machine. Ordinarily, you 

would go to a lawyer or a notary, pay them, and wait 

while you get the document. With smart contracts, you 

simply drop a bitcoin into the vending machine (i.e. 

ledger), and your escrow, driver’s license, or whatever 

drops into your account. More so, smart contracts not 

only define the rules and penalties around an 

agreement in the same way that a traditional contract 

does, but also automatically enforce those obligations.



Bitcoins and Block Chains



Block Chain teknologi i 
byggeriet

▪ Digitalisering af byggeriet er i fuld gang – men vi kan 
komme endnu længere end digitale platforme, og digitale 
samarbejder

▪ Block Chain kan anvendes til digital styring og umiddelbar 
opfyldelse af kontrakter – et ret stærkt styringsmiddel i en 
ret ustyrlig branche

▪ Prøv at forestille jer, at håndværkere betales løbende i 
forhold til opfyldelse af byggemål, kvalitet og udseende 
…slut med fejl? Måske!

▪ Der er brug for forbedring - vi må prøve denne teknologi i 
praksis



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



Danske virksomheders 
vurderinger af ny teknologi (PWC)



Fra producent til 
serviceleverandør

▪ Det er mere profitabelt og forudsigeligt – dejligt!

▪ Hvordan kan en virksomhed gå fra blot at sælge produkter 
til at blive en serviceleverandør? 

▪ Vestas sælger stadig vindmøller, men tjener penge på 
serviceringen 

▪ F.L.Smith servicerer mineanlæg og cementfabrikker over hele 
verden

▪ En printer – er sådan set bare til for at sælge patroner 

▪ Massey Ferguson på vej til at sælge dyrkning og høst

▪ Man skal vælge en vej ind i markedet



Installatørernes fremtid

▪ Printer vi kabler ind i bygningerne fra starten?

▪ I dag er det ofte en kombination af opbygning, 
udfræsning og at overkomme en masse forhindringer, 
andre faggrupper har skabt

▪ Det kan garanteret gøres bedre!

▪ Installatørerne er jo dem med tænkehatten på i 
byggeriet

▪ Fremtidssikring kan bestå i at gøre nye kabelføringer 
lette at udføre 









3D facade printet i 
Holland



3D print China

▪ Sparer 





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

▪ Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer 
i danske virksomheder (robotics)

▪ Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 
deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

▪ Konsekvens – en lille andel af højt specialiseret arbejds-kraft
vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

▪ En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 
– men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive 
større (Schwab er enig)

▪ Installatørerne skal se på værdiskabelsen og på at udnytte de 
gode medarbejdere til det, der kræver mennesker



Installatører i fremtiden

▪ Integration af byggeprocessen vil være vejen til større 
produktivitet 

▪ I skal også se på robotter – prøv først i det små

▪ Vil vi se installatører som en del af større teams og nye 
konstruktioner

▪ Der vil også være mange almindelige installatører

▪ Opgaven med at renovere alle elinstallationer fra før 1980 
er stadig stor – så der er masser af reparations- og 
ombygningsarbejde i fremtiden

▪ Energiløsninger i forbindelse med byggeri 



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

Digital udvikling, styring og monitorering af byggerier

Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.

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