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Produktion 2025

• Hæfte fra Ålborg Universitet

• Stort potentiale i Danmark – gab mellem de • Stort potentiale i Danmark – gab mellem de 
bedste og hovedparten af DK virksomheder

• Fem fremtidsbilleder





Stort potentiale i Danmark

Kan indløses med kendt teknologi og viden.

• Der er et ”gab” på mindst 10 – 15 år mellem ”de 
bedste” og hovedparten af danske virksomhederbedste” og hovedparten af danske virksomheder

• Der er et ”gab” på mindst 10 – 15% 
produktivitetsvækst

• Ved at lukke disse ”gab” rykker danske 
virksomheder op i ligaen af ”World Class” 
producenter



Tre centrale ambitioner

1. Enhedsomkostninger skal være uafhængige af 
volumen, og produktionens reaktionsevne skal 
øges med mindst faktor 5

2. Videndeling og integration skal fungere globalt 2. Videndeling og integration skal fungere globalt 
på tværs af geografi og kultur

3. Det økologiske fodaftryk af produktionen i 2025 
er nul, og omk. er lavere end ved konventionel 
produktion. Produkternes levetid skal fordobles



Produktion 2025 – fem billeder

Kan inspirere hinanden og kombineres
Kan realiseres i alle typer brancher

1. Den højkompetente virksomhed
2. Det industrielle kraftcenter2. Det industrielle kraftcenter
3. Innovationsfabrikken
4. Den fleksible værdikædeintegrator
5. Den virtuelle virksomhed

Handler om ny placering i global værdikæde



Visionen

Hedensted Kommune vil:

• Etablere Dansk Produktions Univers i et 
industrianlæg bygget 1959 – 1970

• 16000 kvm • 16000 kvm 

• Forundersøgelse i samarbejde med Realdania 
og Insero Horsens



• Indsætte print screen fra danskproduktion





















Next Step

Dansk Produktions Univers:
• Forundersøgelse kører i efteråret
• Workshop med interessenter 25.9.2012
• Pilotforløb med Spin off
• SIG forløb starter ultimo september• SIG forløb starter ultimo september
• Arbejdsgrupper om medarbejdere i 

verdensklasse
• iAge – projekt med seniorer, der hjælper 

produktionsiværksættere 
• Uge 46 arrangement for skoleelever



Tak for i dag

• Spørgsmål?

• Deltag i debatten, og læs mere på: 
www.danskproduktionsunivers.dkwww.danskproduktionsunivers.dk

Johannes Grane Larsen

Johannes.larsen@hedensted.dk

2466 7142


