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Byer
i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Befolkningsudviklingen i Danmark



Tidsånden efter krisen

Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
– Den lille luksus – små forkælelser
– Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
– Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
– Anti-mode og antimaterialisme







Hvad lever vi af i dag?
(netto)

Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia, 
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia) 

Eksport landbrug (50 mia.)
Søtransport (45-58 mia.)
Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) 
Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
…resten giver underskud



Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

153.8695.704.8165.550.947I alt

5.94644.09138.14590 +

35.878226.078190.20080-89

180.053566.482386.42970-79

-18.693663.965682.65860-69

69.869786.578716.70950-59

-84.588728.162812.75040-49

-77.977653.150731.12730-39

98.308742.503644.19520-29

-37.657659.358697.01510-19

-17.270634.449651.7190-9

Ændring20212011



Arbejdskraftomkostninger 2008 i 
Sv.Kr. herunder 

timelønsomkostninger

Norge 290 kr.

Tyskland 252 kr.

Schwiez 229 kr.

Danmark 271 kr.

Belgien 238 kr.

Finland 249 kr.

USA 183 kr.

Holland 233 kr.

Sverige 221 kr.

Japan 155 kr.

Storbritannien 201 kr.

Frankrig 192 kr.

Spanien 139 kr.

Portugal 57 kr.

Tjekkiet 51 kr.

Estland 47 kr.

Singapore 64 kr.

Polen 45 kr.

Letland 22 Kr.

Rusland (år 2003 ) 8-9 kr.

Kina (år 2003 DI) 7-9 kr.

Kilde: Svensk Kilde: Svensk Kilde: Svensk Kilde: Svensk NNNNääääringslivringslivringslivringsliv, Internationalt Outlook, dec. 2008, Internationalt Outlook, dec. 2008, Internationalt Outlook, dec. 2008, Internationalt Outlook, dec. 2008



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden

Der bliver mangel på
arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige
evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 
uddannelsesniveau

(2010)
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Vestjylland Alle 30-34 årige
Vestj.

30-34 årige 

UOPLYST UDDANNELSE

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

BACHELOR

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

ERHVERVSFAGLIGE
UDDANNELSER

ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

Tertiary education (OECD):
Danmark 40% 25-34 årige
USA 40%, Norge 43%,  
Sverige 40%, Finland 39%
Japan 54%, Sydkorea 56%, 
Rusland  55%
(2009 OECD tal)



Indiens high-tech center



Udfordringen

Anvendelse af masseproduktions-teknikker på sofistikeret 
service
– Hospitaler – øjne, fødsler etc.
– IT-service
– Call-centre
– Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

Begyndte med indiske outsourcing virksomheder
Man er i gang med at sikre de samme gevinster på

serviceområdet, som vi engang sikrede på
porduktionsområdet



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids
– Kreative medarbejdere
– White coller sweat shop arbejde 

Digital udprikning i Dacca

Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere på
markederne

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre



Innovation er fremtiden
- Viden er ikke nok

Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye produkter 
og services
– Kreativitet, innovation, selvstændighed 

Innovation kan ikke eksistere uden produktion og samspil 
mellem de to - Serie 0 produktion 

Der skal produceres og sælges – ellers forsvinder vores 
rigdom og velfærd

Vi skal finde en måde at producere og udvikle på, der 
bringer os foran
– Eks FLS – fra cement til cementfabrikker

Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder, der anvender viden til frembringelse af 
produkter og services



Industrien forsvinder ikke

Der frembringes i dag flest industrivarer i USA
Men beskæftigelsen er kun 10% af alle på

arbejdsmarkedet i USA
I fremtiden vil danske virksomheder også

frembringe varer – arbejdskraftindholdet vil 
være en lille del af det færdige produkt

Det går som med landbruget – stigende 
effektivitet er nøglen til fremtiden –
virksomheder bliver maskintunge



Moores lov
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Det digitale revolution – 3 
led

Først anvendes den digitale teknik til at 
effektivisere bestående processer
– Matematik, bogføring, datalagring mv.

Dernæst anvendes digitalisering på nye områder:
– Tekst, billeder, film, Internettet, indkøb, sags-

systemer, arbejdsprocesser – sekretærfunktioner

For det tredje laver teknologien om på vores 
samfund



Den digitale revolution
3. trin i produktionen

Automation og robotteknologi trænger frem og 
bliver et krav for at klare sig

Effektivisering og højere produktivitet
Produktudvikling og design
Pervasive computing

– Chips og digital kraft tilstede overalt – også i delene 
og produktionsstyringen samt i serviceringen

– Integration med underleverandører og aftagere

Nettet bliver den vigtigste afsætningskanal –
direkte bestilling ind i produktionsanlægget



Industriproduktion 

Fra industrisamfund til servicesamfund
– Fra samlebånd til videns-produktion

Service, information, produkter med "embedded

information"
– Oplevelser og iscenesættelse indbygges

Udlægning af arbejdskraft-krævende produktion til 
Østeuropa og Østen

Fremtidens industrivirksomhed:
– Højtspecialiserede med lille arbejdskraftandel (ca. 3-8%)
– Produktudvikling, design og marketing i Danmark og produktion 

mange steder



Værdikæden og pladsen 
i denne

Slutkunde

Under-
leverandør

Producent Distributør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
under

leverandør

Værditilvækst

Hvor begynder og 
hvor slutter 

Virksomheden?



Fremtidens faglærte

Har et højt fagligt niveau
Vi må ikke slække på de faglige krav, men i stedet 
tilbyde halve håndværkeruddannelser som en mulighed

Har viden og drift af virksomheder – oppetider, 
logistikkæder og kundekendskab

Er i stand til at indgå innovative processer i 
virksomhederne

Har gået på en skole med forståelse for unge 
mennesker og læringsprocesser
Molkte-Leth: Learing Zone



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 

Vi bruges 1 promille af Solens indstråling i samlet 
energiforbrug på jorden

Kun 30% af Solens stråler bliver spejlet tilbage. 70 % 
kommer igennem

Det er nok til, at jorden på bare én time modtager mere 
energi end alle lande i verden bruger på et år!

Der er en meget stort potentiale i vedvarende energi –
vind, vand, sol, bio-brændsel mv. 



Klima
Danmark

2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!

”Vi skal varme vores huse op med eldrevne 
varmepumper, hvor vindmøllerne leverer 
energien og med fjernvarme. Biomasse,
solvarme, geotermi og varmepumper skal 
tilsammen levere energien til fjernvarmen”



Den nye regering
Fra regeringsgrundlaget:

Energiforsyning kun vedvarende energi i 2050. 
El- og varmeforsyning kun vedvarende energi i 2035
Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases 

senest i 2030
Udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40% (niveau 

1990)
Klimaplan i 2012:

– Halvdelen af traditionelle el-forbrug komme fra vind i 2020.
– Ny samlet strategi for etablering af smarte elnet

Mere forskning og udvikling på området



Energiinvesteringer i 
ejendomme og boliger

Stigende afgifter – skattereformer skal finansieres
Alt skal stige – og ikke med det formål at bruge mindre, 

men at give penge
Hvis forbruget falder stiger afgifterne
Det gælder om at investere på forkant – eller på bagkant
Mere adfærdsregulering – CO2 neutralitet bliver fremmet
Egen varmeforsyning, egen el-produktion og 

varmepumper og energi fra jorden og luften
Isolering, energi-vinduer, kuldebroer mv bliver et kæmpe 

vækstområde



Decentrale energikilder

Jordvarme
– Oplagt til parcelhuse - et godt fælles anlæg i lejligheder og 

kontorbyggeri kan være vejen frem
Varmeveksler

– Afhængig af elprisen, kun effektiv når alternativet er oliefyr, og 
de skal jo netop væk

Solenergi – varme
– Ok til varmt vand mv., men skæmmer ofte taget, samlet løsning 

pr. bygning en fordel, fint i parcelhuse
Solcelle-el

– Det kan meget snart den nye effektivitet og målet om 50% af el-
produktion som vedvarende godt blive aktuelt

Byvindmøller – et klimaflip, der ikke kommer tilbage
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