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

(1844=indeks 100)



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2018-2028-2060

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2018 2028 Ændring 2060 Ændring

0-9 623467 700739 77272 746404 122937

10-19 683061 641563 -41498 708398 25337

20-29 778345 759870 -18475 810310 31965

30-39 676658 799866 123208 836927 160269

40-49 769335 673602 -95733 737127 -32208

50-59 792609 754776 -37833 759787 -32822

60-69 665210 748241 83031 749224 84014

70-79 535730 575100 39370 586871 51141

80-89 212052 349730 137678 486032 273980

90 + 44640 56940 12300 183823 139183

I alt 5781107 6060427 279320 6604903 823796



Samfundet i 2058

▪ Næsten en tredobling af privatforbruget og BNP (280%)
▪ Langsommere, hvis vi ikke satser på produktivitet og vækst

▪ 660.000 flere danskere – eller hvor mange der nu får lov til at 
komme hertil derudover

▪ Mange børn, mange i 30erne og mange over 60, 70, 80 og 90 år

▪ Flere på arbejdsmarkedet, men en lidt mindre andel af 
befolkning afhængigt af pensionsalderen mv.

▪ Et arbejdsliv, der går op til omkring 75-80 år og er langt mere 
fleksibelt end i dag – skal vi fastholde andelen i arbejdsstyrken 
er pensionsalderen 80 år



Forventet gennemsnitlige levealder for 
mænd og kvinder
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Hvad er vores
fødekilder om 40 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

▪ Retromaden er nedtonet og vi kigger fremad

▪ Det etniske spor er tilbage, 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





Maden produceres i et 
laboratorium



Energi i 2058

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 
fremover – vækst i FRP Kompositter i vindmøller
▪ Forsyningssikkerhed og et sammensat system

▪ 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….

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende



Fremtidens energisystem



Cradle to Cradle
i materialer

▪ 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 byggeri, 
energifremstilling og andre områder

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

▪ Vi skal genbruge FRP kompositterne – det kan vi i dag –
men hvad med vugge til vugge?



Vi skal igennem et 
materialeskifte

▪ Vores nuværende forbrug af energi og materialer må igennem 
en omlægning i bæredygtig retning

▪ Mangel på visse metaller, CO2, energiforbrug

▪ Vi skal også optimere alt det vi konstruerer

▪ De gamle materialer bliver løbende erstattet af nye – blandt 
andet FRP komposittir som glasfiber og kulfiber

▪ Vi er igennem flere århundrede blevet gode til at skabe nyt, 
optimere og videreudvikle

▪ Et gennemgribende materialeskifte er set før: Fra sten via 
bronze til jern, fra ler til beton, fra træ til plast





Fremtidens storby: 
Selvkørende bil lejes





…Self driving Trucks and Lorries
75% of all vehicles automatic in 2040 (Wired)



Delivery Robot





Rolls Royce Robot Ships Coming 

to your harbor soon!



Vækst i FRP kompositter frem til 
2025 - tænk på 2058





3D facade printet i 
Holland



En bygning skabes 
i 2058

Selvkørende forsyning til byggeri

3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset –
FRP kompositter i hele bygningen eller i afgørende 
konstruktioner

Humane robotter til montage af bygningsdele i den 
overordnede konstruktion

Genbrug af materialer fra nedbrudt byggeri mv.

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



Trafikmodel 2050 
med
nye motorveje

TGV:
København/Malmø
Kalundborg
Århus
Aalborg
Kolding
Flensburg
Hamburg
Kiel
Lolland
København





Fiberline-broen ved Kolding



Længste afstand med et span 
hollandsk FRP-kompositbro





Fiberforstærkede 
plastkompositter skal også kunne 

gencirkuleres 



En metode er at pulveriserer det 
og skabe ny anvendelse



NASA tester FRP 
kompositter til lette 

raketter 
(2016)



Kommer de andre 
kommercielle før NASA?



Om 40 år i 2060

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

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

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

▪ Dertil er trad. plastikforurening i store træk væk

▪ 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



Tillykke med jubilæet:

Med ønsket om 40 gode år
frem til 2058!
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