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  AGENDA 

14:00-14:45:  Erfaringer fra tre DK2050-kommuner:  
     Odense, Middelfart og Sønderborg 

 
14:45-15:00:  Fire scenarier for Danmark år 2050 
 
15:00-16:20:  DK2050-spillet:  
     workshop om fremtidens regionale byer 
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Fremtidens muligheder –  
        nutidens handlinger  



Forbered jer på flere fremtider!  



  





  Den kendte fremtid – og den ukendte 

Sikre tendenser 
• Urbanisering 
• Aldrende befolkning 
• Digitalisering 
• Klimaforandringer 
• Grøn teknologisk udvikling 
• Co-creation 

Usikkerheder 
• Kollektive el. individuelle værdier? 
• Danskernes boligpræferencer 
• Politisk handlekraft el. lammelse? 
• Tiltrækkelige el. knappe ressourcer? 
• DK’s økonomiske forudsætninger 
• Flere el. færre grønne virksomheder 

og arbejdspladser i DK? 



  



? 
GRØNNE NETVÆRK 
byer og virksomheder sammen 

? 
GRØN STAT 
Danmark og verden 

? 
GRØN GUERILLA 
borgere og virksomheder 

GRØNNE 

KOMPROMISSER 
når det betaler sig 

? 

4 MULIGE NYE DANMARKSKORT 



  GRØN STAT 





  GRØNNE NETVÆRK 







  GRØN GUERILLA 









  GRØNNE KOMPROMISSER 



Formål med spillet:  

refleksion over, hvilke handlinger vi skal foretage 
os i dag og på sigt, hvis vi i år 2050 vil bo, 
arbejde og leve i et bæredygtigt samfund        
– og hvad vi kan gøre regionalt og lokalt. 
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DK2050-spillet 



 

Vælg oplæser, referent og tidsstyrer i 
hver gruppe (rollerne skifter hvert 5 minut undervejs, ved 

at i giver manual/kuglepen/ur videre til den, der sidder til venstre 
for jer (med uret)) 
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DK2050-spillet 



• I midten af spillepladen står den 
udfordring, som I står over for 

• 3 spørgsmål I skal svare på 
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DK2050-spillet 



Sådan går I igang 

• Tidsstyrer sætter uret til 5 minutter  

• Oplæseren læser spørgsmål 1 højt 

• Referenten noterer alt input på pladen på 
post-its 

• Alle søger sammen at svare på 
spørgsmålet 
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DK2050-spillet 



• Uret ringer 
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DK2050-spillet 

Ny oplæser læser 
inspirationskort og/eller 
spørgsmålskort op   

 

 

 

  



• Ny tidsstyrer sætter uret til 5 minutter  

• Ny referent noterer alt input på pladen 

• Alle søger sammen at svare på 
spørgsmålet 
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DK2050-spillet 



 

Til slut:  

6 pointer her fra delmøde 
F – en fra hver af jeres 
grupper ift. hvordan I 
lokalt og regionalt kan 
forberede jer på flere 
mulige fremtider.  
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DK2050-spillet 



Opsamling 

• Den vigtigste læring/refleksion fra hvert spil 

1. Energiforsyning 

2. Energiforsyning 

3. Transport 

4. Transport 

5. Vækst og erhverv 

6. Vækst og erhverv 

 

• Evaluering   
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Fremtidens muligheder –  
        nutidens handlinger  


