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Forventningernes samfund

▪ Danskerne  forventer konstant fremgang  – helst med 
omkring 2,6% i DK  hvert år

▪ Energiforbruget vokser også, selv om kilderne ændrer 
sig 

▪ Øget forventning til omgivelser, bolig, by og 
arbejdsplads

▪ El og energi er en nødvendighed for drift af 
virksomhed, bolig, bygninger mv.  men samtidig en 
omkostning, som mange gerne vil minimere  eller 
være fri for udgiften 
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2017-2027
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 625110 695802 70692 718285 93175

10-19 684875 649069 -35806 713310 28435

20-29 768937 756866 -12071 709892 -59045

30-39 676721 791977 115256 773701 96980

40-49 782457 681543 -100914 779009 -3448

50-59 781554 766618 -14936 657020 -124534

60-69 672558 735849 63291 725867 53309

70-79 513248 579694 66446 656208 142960

80-89 205327 332444 127117 389074 183747

90 + 43116 53583 10467 100285 57169

I alt 5753903 6043445 289542 6222651 468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)



Nettotilflytning til danske kommuner fra Danmark, 2016,
i pct. af befolkningen ultimo året før



Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt i 
dag over 4 mio. kr. 

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2003-07 inden boligkrisen 

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større 
rundt om og i længere afstand fra de store byer



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik i kommuner 2006 til 2016



A New World Order  



Usikker tid og verden og EU 
frem mod 2030  

▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

▪ Ressourcerne og magten over dem lige så vigtig som 
militær kapacitet.

▪ En langt mere kompleks og  uforudsigelig verden –
usikkerhed og forvirring 

▪ Begivenheder og politiske beslutninger i 
Skandinavien, Europa og Verden 



Energiforsyningen er 
sikkerhedspolitik

▪ Den væsentligste drivkraft i fremtiden bag omlægninger af 
energiforsyningen i OECD er ikke klima 

▪ 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

▪ Vær klar til at blive meget klogere på meget kort tid!

▪ Pas på med at blive for hellige….



BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025 

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Se dig selv som en mulig 
belastning



Miljø og klima

▪ Miljø  og klima er centrale og indlysende for os alle - vi skal have 
ren luft, rent vand og gode vilkår på resten af miljøområderne 

▪ CO2 og global opvarmning er stadig et HOT emne

▪ Men Paris aftalen ser ud til at få effekt – alle har efterhånden en 
interesse i at begrænse udledningen

▪ Mål: Kun 40 gigatons CO2 udledning i 2030 i verden Forventet 
ellers 55 Gt – i 2015 er udledning ca. 37 Gt

▪ Træder i kraft fra 2020, underskrift fra 22. april 2016 til 21. april 
2017 – USA,  Kina og Indien er med nu

▪ Danmark udleder 1 til 2 promille af al CO2 pr. år i dag



Omstillingen so far!





Den store energiomlægning

▪ Fra fossile brændstoffer mod vedvarende energier 

▪ Forandring sker ikke fra 2017 til 2020, men stille og 
roligt men sikkert. 

▪ Man forventer, at sol og vind vil gå fra at udgøre 5 % 
af energiproduktionen til at udgøre 40 % i 2040. 

▪ Solceller laves af lys- absorberende materiale, som 
transformerer sollys til elektricitet 

▪ Der arbejdes med masser af ny teknologi 



Vind og lagring 

▪ Stort fald i produktionsomkostninger dvs. 
kilowattprisen  - flere arbejder på at få mere energi 
ud af vind f.eks. skabe nye turbine, hvor tonsvis af stå 
erstattes af lettere  materialer og software. 

▪ Makani(købt af google i 2013) –tester drager af vind, 
som på kan placere sig optimalt til at lave mest energi.

▪ Udfordringen på energiområdet –lagring til både huse, 
virksomheder og transport 



Lagring af energi
salt, brint, vådbatteri



Disruptive technology
Mega Tech  2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i organisation, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening. 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Målet  med mere teknologi i branchen skal være større 
effektivitet og kvalitet i produkt og service  til kunderne



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



Smarte Grids

▪ Smarts grids er smart løsning
▪ Lade el flyde derhen, hvor der er brug for det

▪ Regulere efterspørgsel på pris, overvågning og andre reguleringer

▪ Smart grids kan koble mange forskellige energikilder i en
smart løsning – vand, sol, bølger, jord, mv. energy

▪ Stor investering at få grids til at fungere via el-nettet men 
god løsning på langt sigt

▪ Svært at opnå 100% alternativ energi men måske starte
med 90 % istedet



Intelligente løsninger i 
fremtiden

▪ The internet of things

▪ Alt taler sammen og kan styres på afstand

▪ Det bliver let at få selv komplicerede systemer til at virke 
sammen

▪ Det store grid og de smarte elløsninger

▪ Affald er guld værd i fremtiden – det er allerede en vigtig kilde 
til bestemte materialer og grundstoffer

▪ Jo mere vi binder samme, jo mere bliver vi afhængige at, at 
tingene taler sammen og reagere samlet

▪ I stigende grad se nye løsninger på gamle problemer

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1cSsrY_TAhUCSRoKHc2KCTEQjRwIBw&url=http://www.cbronline.com/what-is/what-is-consumer-internet-of-things-4926794/&psig=AFQjCNFQtMpueeCIk8i-7Y6Cx75USH34rg&ust=1491551726928834


Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset over 

aktivhus til selvforsyning



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 parcelhuse og boligforeninger, der er 
selvforsynende

▪ Det bliver meget relevant for virksomheder

▪ Fidusen er egen varmeforsyning, egen el-produktion og 
varmepumper og energi fra jorden og luften, isolering, 
energi-vinduer, kuldebroer 



Skatter og afgifter

▪ Staten er dybt afhængig af energiafgifterne

▪ 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 el boligforening selvforsynende





De fem trin til helt 
selvkørende køretøj 

0. Ingen automatisering:
Dagens almindelige bil

1. Førerassistance: Bilen kan 
selv holde afstand  & hjælpe til 
med at få bilen tilbage i 
vognbanen. 

2. Delvis automatisering:
Bilen kan selv klare en simpel 
type kørsel som kø kørsel på 
motorvejen. Stadig hænderne 
på rattet



Fremtidens  
selvkørende bil

▪ Mindre fleksible kørertøjer, som især i byer, skal sikre 
en fornuftig mobilitet og pladsforbrug modsat,  hvis 
alle får egen selvkørende bil

▪ Fleksibel vognpark, som kan sættes ind efter behov og 
efterspørgsel 

▪ Det kommer –men det går noget langsommere end 
først antaget få procenter i 2025 

▪ Fuld selvkørende – 2040 eller 2050



The Digital Revolution: 
Big Data 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 (2005) til 
40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

▪ Hastigheden (Velocity) – for at behandle og systematisere data 
stiger.

▪ De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Større dokumentation for gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi!



BIG DATA 
et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Revolution  på drift og servicen også i energibranchen-
bogholderi, løn, standardviden,  f.eks. Advokat 

▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og service

▪ Vi kommer alle til at  trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange  mv.  



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBrb og GoMore, 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

▪ De kommer til at sætte sig på ny områder,  hvis vi ikke er mere 
innovative

▪ De vil typisk gøre Jer til engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder

▪ Hvis I ikke er bedre og dygtigere til at udnytte de nye 
teknologiske muligheder koblet med brancheviden



Forsyning i fremtiden

▪ Det skal virke – hver gang – 100% oppetid

▪ Vi vil behandles som kunder og ikke som besværlige 
kværulanter, der bare altid klager

▪ Vi vil have det bedste og til den billigste pris

▪ Vi gider ikke handle strøm for at spare 100-200 kr. om året

▪ Forsyning som offentlig service bliver igen moderne efter 
år med konkurrence og privatisering

▪ Vi vil ikke selv betale det hele!

▪ Send os en regning, som vi forstår!



The stone age did not end due to lack 
of stones

The oil age will not end due to lack of 
oil, but because of superior 

technologies





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen. 
(magt, rutiner og best practice)

▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 års 
erfaring gentaget 20 gange.

▪ Læs mere; Power - Why some people have it- and 
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby
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