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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2040-2050
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2016 2040 Ændring 2040 Ændring

0-9 623069 699000 75931 666407 43338

10-19 681148 721884 40736 711187 30039

20-29 741762 680658 -61104 785644 43882

30-39 669499 761872 92373 706323 36824

40-49 795286 782012 -13274 756960 -38326

50-59 764656 647354 -117302 760932 -3724

60-69 681170 695234 14064 617959 -63211

70-79 486334 675261 188927 637203 150869

80-89 200841 399754 198913 490349 289508

90 + 43819 117238 73419 138521 94702

I alt 5687584 6180267 492683 6271485 583901







Samfundet i 2040

 En fordobling af privatforbruget og i BNP

 Måske lidt langsommere, hvis vi ikke satser på 

produktiviteten

 500.000 flere danskere – eller hvor mange der 

nu får lov til at komme hertil derudover

 Mange teenagere, mange i 30erne & 40erne og 

mange over 60 år

 Et arbejdsliv, der går op til omkring 75 år og er 

langt mere fleksibelt end i dag



Solen som energikilde

 Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, 
svarer til den mængde energi, som Jordens 6 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 energi i huset:

Fra passivhuset til 

aktivhus



Decentral forsyning:

Mit hus passer sig selv

 Eget vand – via husets overflader, solenergi og 

rensning

 Eget afløb – rensning og nedsivning

 Egen varme og el

 Vi vil se bygningskomplekser, boligfreninger og 

parcelhuse, der er selvforsynende

 Det bliver meget relevant for virksomheder

 Fidusen er at undgå de grønne afgifter i den 
periode, det kommer til at vare for os at udfase 
dem på den grønne energi



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



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



Fast Company’s analyse 

af bygninger og arkitektur 

 Fra fokus på artefakts (den faktiske fysiske form) til 

fokus på muligheder, når mennesker samles

 Strategisk partnerskab med bygherren/driftsherren 

om at skabe tilfældige møder og synergier i 

bygninger og landskaber

 Et mere holistisk perspektiv på arkitekter med 

antropologer, miljøfolk, policy-makers og lign 

sammen med arkitekter

 Vi er på vej fra mursten til egenskaber – hvad kan 

den her ting, vi kalder en bygning egentligt?
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Disruptive technology



Teknologien i fremtiden

 Stadig hurtigere computere – Moore’s lov virker stadig 

og faktisk lidt hurtige 

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 

forsvinder som noget synligt

 Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, på 

folie eller på anden måde

 Alle de nye medieformer – e-book, 3D, sammenfoldet 

folieskærm

 Det holder ikke op de næste 30-40 år

 Boligen bliver ligeså digitaliseret og andre teknologier 

kommer også til





3D facade printet i 

Holland



3D Print af bygninger



En bygning i Kina, der er 

3D printet



3D print China

 Sparer 



Der er faktisk et genbrugs 

aspekt i 3D print af bygninger



Droner til pakker



Delivery Robot







En bygning skabes 

i 2045

 Selvkørende forsyning af byggepladsen

 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



PRISEN PÅ PENGE



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Realkreditrenten 30 årig 

i DK i 200 år





Inflationen i Danmark



Rente og kreditgivning 

frem mod 2040

 En lav rente i mange år (men ikke død-lav!)

 Kreditgivningen vil blive mere lempelig

 Crowdsourcing er den nye tendens på finansiering 

og bliver nok langvarig

 Prisstigninger på fast ejendom – indtil næste krise

 Finansiering af boliger og bygninger billig i mange 

år fremad

 Byggeriet bliver på et højere niveau end vi har set 

igennem tider med højere renter



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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