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VINDMØLLE Familien 
Ravn gjorde proprietær
gård på 565 m2 selvfor sy 
nende med varme og el.
TILLÆG: PRIVAT ENERGI

Læger og sygeplejersker i he
le landet skal huske op mod 
fem forskellige brugernavne 
og kodeord på en arbejds
dag. Ny undersøgelse afslø
rer elendig integration af it
systemerne på sygehusene.

SUNDHEDS-IT
Af Mikkel Meister mmp@version2.dk

Læger og sygeplejersker på hospitaler 
i hele landet døjer hver dag med it- 
systemer, der ikke taler sammen. Det 
koster dyrebar tid, som i stedet kun-
ne have været brugt på at undersøge 
og behandle syge danskere.

En helt ny undersøgelse fra Aal-

borg Universitet gennemført blandt 
cirka 2.000 læger, sygeplejersker og 
lægesekretærer viser, at selvom der er 
sket et lille fald de seneste tre år, så 
har de stadig i gennemsnit op mod 
fem forskellige brugernavne og kode-
ord at holde styr på i hverdagen.

»Hvis en patient f.eks. får blodfor-
tyndende medicin, kan klinikeren  
ikke dosere medicinen i det samme 
skærmbillede, hvor man kan se INR-
værdien (blodstørkningstiden, red.) 
fra blodprøven. Det er et reelt irrita-
tionsmoment for dem,« siger Chri-
stian Nøhr, professor på Institut for 
Planlægning ved Aalborg Universitet 
og en af undersøgelsens forfattere.

Og problemet med, at personale 
må logge ind på flere forskellige  
systemer, står ikke alene. 

Der er også eksempler på elektro-
niske journaler, der må printes ud og 
faxes fra et sygehus til et andet – og 
på røntgenbilleder og andre scannin-
ger, der lægges på en cd-rom og sen-
des med taxa eller brev til hospitaler i 
en anden region, fordi it-systemerne 
ikke taler sammen.

Det altoverskyggende problem i 
hverdagen er dog stadig de mange 
forskellige it-systemer, som persona-
let tvinges til at skifte rundt imellem, 
siger Christian Nøhr. Hans undersø-
gelse er en indikation på, at sygehus-it 
kun forbedrer sig meget langsomt, 
selv om der længe har været fokus på 
problemerne.

»Vi har at gøre med en sektor, som 
er udpræget forandringsresistent,« 
siger professoren.

En konsulentanalyse fra 2010 gen-
nemført for Finansministeriet viste, 
at regionerne alene i 2009 brugte cir-
ka 800 millioner kroner på drift og 
udvikling af de it-systemer, der kan 
defineres som sundheds-it, herunder 
elektroniske patientjournalsystemer.

Men der findes ikke noget samlet 
overblik over, i hvilken grad it-syste-
merne forbedrer kvaliteten og effek-
tiviteten af det kliniske arbejde på sy-
gehusene herhjemme. 

EPJ-konsulent Jens Erik Warfvinge 
har i sit masterprojekt på Aalborg 
Universitet undersøgt evalueringer 
af de elektroniske patientjournaler i 
perioden 1987-2007. 

Konklusionen er, at amter og syge-
huse i 20 år har investeret i EPJ uden 
at vide, hvilken værdi systemerne har 

på effektivitet og patientsikker-
heden.

»De landsdækkende evalueringer 
forholder sig kun til, hvor mange sen-
ge der dækkes, eller hvor langt et amt 
er nået med implementeringen. Ingen 
offentliggør kvalitetstjek af softwaren 
eller de økonomiske konsekvenser af 
den,« siger Jens Erik Warfvinge.

Formand for Regionernes Sund-
heds-it Jens Andersen glæder sig 
over, at der trods problemerne er tegn 
på langsom bedring af blandt andet 
log-in-problemerne.

»Sygehusenes it er ikke altid en 
dans på roser. Derfor har vi lavet 24 
pejlemærker, og vi regner med at nå 
de fleste inden udgangen af 2013.« j
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Elendige it-systemer på sygehusene 
stjæler kostbar tid fra læger

Danske erhvervsfolk advarer imod 
de kinesiske myndigheder. Særkrav, 
hævn eller pression er ikke sjældent. 
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Udstilling

Staten scorer millioner på 
auktion af 4G-net, men reg-
ningen til nyt udstyr – for at 
undgå sort tv-skærm som 
følge af 4G-udrulning – må 
borgerne selv betale.

FREKVENSFORSTYRRELSER
Af Jakob Møllerhøj jak@ing.dk

Tusindvis af tilfældige borgere bliver 
de kommende år tvunget til at købe 
nyt tv-antenneudstyr, hvis de vil und-
gå hakkende billeder eller i værste 
fald sort skærm. Årsagen er, at signa-
lerne i næste bølge af mobilt 4G-bred-
bånd, der rulles ud fra 2013, anven-
der frekvenser, som tidligere blev 

brugt til tv-kanaler. Derfor kan seer-
nes tv- og antenneudstyr påvirkes af 
4G-støj.

Problemet vil ramme dele af den 
omkring halve million husstande, der 
ser tv via egen antenne. Dertil kom-
mer andre husstande, f.eks. lejlighe-
der tilsluttet fællesantenneanlæg. 
Forstyrrelsen afhænger bl.a. af, hvor 
tæt husstanden ligger på en af de 
kommende 4G-sendere, samt hvilket 
antenneudstyr husstanden har.

Husstande med kabel-tv kan heller 
ikke føle sig for sikre, da 4G-støjen 
også kan forstyrre tv-signalet i utætte 
antennestik og -kabler. Endelig kan 
et ukendt antal tv-apparater i som-
merhuse, campingvogne og på både 
også ende med en sort skærm.

»En af konsekvenserne ved 4G- 

udrulningen bliver, at fuldstændig 
tilfældige borgere får en ekstrareg-
ning,« siger professor i telekommuni-
kation Knud Erik Skouby, Institut for 
Planlægning ved Aalborg Universitet.

Prisen for nyt antenne- og tv-udstyr, 
der kan modstå 4G-støj, ligger på mel-
lem nogle hundrede kroner og flere 
tusind kroner, hvis der eksempelvis er 
behov for et nyt tv eller professionel 
hjælp til installation af særlige filtre.

Det vækker kritik, at staten – som 
forventes at tjene millioner på 4G-
frekvensauktionen – lader borgerne 
betale for ulemperne ved 4G.

»Det er ikke rimeligt, at folk skal 
betale hverken 500 eller 5.000 kro-
ner, bare fordi de bor et forkert sted. 
Staten kunne eksempelvis etablere 
en pulje på baggrund af de indtægter, 

staten får ind på salget af 4G-licen-
ser,« siger Knud Erik Skouby.

Pengene fra puljen kunne gå til at 
holde de seere skadesløse, som kan 
godtgøre, at de ikke længere kan se tv 
som følge af støj fra 4G-nettet.

Myndigheder og fagfolk er uenige 
om problemets omfang. Erhvervssty-
relsen anslår på baggrund af en kon-
sulentrapport, at højst 10.000 hus-
stande med egen antenne bliver ramt.

Teracom, som driver det jordbase-
rede tv-sendenet i Danmark, anslår, 
at det formentlig vil være størstedelen 
af de omkring 500.000 husstande, 
som ser tv via egen antenne, der vil få 
problemer på grund af 4G-støj.

Seniorkonsulent i Forbrugerrådet 
Martin Salamon mener, at alle seere 
bør holdes skadesløse.

»Der er principielt ikke forskel på, 
om det er 10.000, 100.000 eller 1 mil-
lion, der får problemer. De forbruge-
re, der bliver ramt, skal kompense-
res,« siger han.

I Norge og Storbritannien lægges 
der op til, at 4G-operatørerne bærer en 
del af udgifterne forbundet med 4G-
støj. Sådan bliver det ikke i Danmark, 
siger erhvervsminister Ole Sohn (SF):

»Det er og bliver i vidt omfang kva-
liteten af udstyret og installationerne 
hjemme hos den enkelte borger, der 
er afgørende for, om modtagelsen af 
tv kan blive forstyrret. Derfor mener 
jeg også, at det er rimeligt, at den en-
kelte borger selv sørger for at udskifte 
dårligt eller utidssvarende udstyr.« j

LÆS SIDE 4-5

15
Siden 1892  
13. april 2012
ing.dk 

SIDE 20-21
FLAGRENDE FACADE AF FIBERPLAST

4G-mareridt: Staten lader tilfældige  
tv-seere i stikken med sort skærm

En facade af fiberforstærkede  
polymer-lameller, der kan  
lukke sollys ind eller LED-lys  
ud, er et eksempel på de nye  
byggematerialer, der kan  
ses på ny udstilling i  
Dansk Arkitektur Center.

Foto: Dansk Arkitektur Center
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CHIPS Programmerbare 
superchips gør elektronik-
udvikling hurtigere  
og billigere.
ELEKTRONIK

KULTUR Kom tæt på 
kunstværker fra mu-
seer over hele verden 
– hjemme fra sofaen.
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Se fi lmen.

‘Større kloakrør er ikke løsningen 
på større skybrud.                         Christian

Vesterager

Med en ny teknologi åbner danske  
Sun flake for en langt større udnyttelse af 

solenergien end dagens solceller. SIDE 8

DANSK REKORD I SOLCELLER

Ved 
at dyrke 

ekstremt små 
tråde af halv  leder

materiale på en 
bund af silicium kan 

en ny type solceller  
udnytte et meget stort 
spektrum af sollyset til 

elproduktion.
 

Elektronmikroskopi af  
tilfældigt positioneret skov af 

solcellenanotråde

Næste skridt i  
udviklingsprocessen  
er at placere nanotrå
dene i et ordnet møn
ster. På den måde kan 
effektiviteten komme 
op på 40 procent.

3D-model

Energiforliget forhøjer land-
mændenes støtte til at pro-
ducere biogas af bl.a. majs. 
Men det er direkte miljøska-
deligt, advarer forskere.

BIOGAS
Af Magnus Bredsdorff mbr@ing.dk

Dansk biogas er ved at udvikle sig til 
en molbohistorie. Sådan lyder advars-
len fra førende forskere, efter at poli-
tikerne med energiforliget vil give 
landmænd så høj støtte, at det kan be-
tale sig at producere biogas af majs.

Forskerne ser to problemer: For det 
første afgasser den kraftige drivhus-
gas methan fra biogasproduktionen. 
For det andet går vi glip af fødevare- og 
foderproduktion på majsmarkerne.

»Biogas lavet af majs bør slet ikke 
betegnes som en vedvarende energi-
kilde,« konstaterer professor Jørgen 
E. Olesen, Aarhus Universitet, der 
var medlem af den forrige regerings 
klimakommission.

De fleste af de biogas-anlæg, der er i 
støbeskeen, vil bruge majs som pri-
mær energikilde og gylle som den an-
den råvare. Baggrunden er, at energi-
forliget hæver støtten med 46 procent 
til 115 øre pr. kWh. Det er ca. 10 øre dy-
rere end strømmen fra den kommen-
de havmøllepark ved Anholt, som tid-
ligere er kritiseret for at være for dyr.

Alene et enkelt biogasanlæg i Søn-
derjylland vil øge produktionen af 
biogas herhjemme med 16 procent. 
Omkring 70 procent af energien til 
gassen skal komme fra majs.

Majsen i Sønderjylland skal dyrkes 
på et 3,5 kvadratkilometer stort areal.

Ifølge Jørgen Henningsen, tidlige-
re seniorrådgiver for EU-Kommissio-
nen og medlem af Klimakommissio-
nen, giver det ingen mening at støtte 
biogas af majs.

»Det er i forvejen problematisk at 
benytte majs og hvede til biobrænd-
stoffer, men det er endnu mere for-
rykt at bruge det til at erstatte natur-
gas, for energien er trods alt meget 
mere værd som brændstof til vores 
motorer,« fremhæver han.

Under produktionen af biogas for-
damper få procent methan til omgi-
velserne, og det spolerer miljøgevin-
sten. Danmark har ikke noget offi-
cielt miljøregnskab for biogas af 
majs, men Jørgen E. Olesen har ud-
ført en skønsmæssig beregning for 
Ingeniøren. Den viser, at for hver ku-
bikmeter biomethangas, der produ-
ceres af majs, udledes der lige så me-

get CO2 som fra 0,61 kubikmeter 
naturgas-methan.

Jørgen E. Olesens miljøberegning 
tager ikke hensyn til, at de afgrøder, 
som tidligere voksede på de sønderjy-
ske majsmarker, nu skal dyrkes et an-
det sted i verden. Hvis man medtager 
det, så fjerner det enhver klimafordel, 
som biogas ellers har frem for natur-
gas, fastslår en anden professor, Hen-
rik Wenzel fra Syddansk Universitet.

»Det vil være en stor fejl, hvis vi  
også i Danmark begynder at tilsætte 
energiafgrøder til gyllen. Det vil være 
ødelæggende for drivhusgas-regne-
stykket og gøre energisektoren til en 
konkurrent til fødevaresektoren, si-
ger han.«

Ifølge Erling Christensen, formand 
for Leverandørforeningen Sønderjysk 
Biogas, er der mange fordele ved at 
bruge majs.

»Vi ved, at teknologien virker, så 
der kan udvindes en masse gas af 
majs, og at vi kan skaffe gylle og 
majs. Vores beregninger er lavet ud 
fra de energipolitiske forudsætnin-
ger, og vi kan ikke få folk til at inve-
stere, hvis det ikke er rentabelt,« si-
ger han.

Det medfører store miljøgevinster 
at udnytte gylle til gas, bl.a. fordi gyl-
len ellers gasser methan af til luften. 
Men ifølge forskerne bør gyllen blan-
des med affald, ikke majs.

Danmark producerede i 2010 bio-
gas, der kunne forsyne 58.000 hus-
stande med strøm og varme. Pro-
duktionen skal firedobles frem mod 
år 2020. Samtidig vil støtten stige 
fra 133 mio. kr. sidste år til 600 mio. 
kr. j
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En molbohistorie at bruge majs til gas
FORSKERE:

INNOVATION Bell Labs 
skabte blandt meget andet 
transistoren. Vi har brug for et 
nyt Bell Labs, hævder ny bog.
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Man burde styrke området frem for at svække det. Det er 
en ommer, og det er jeg sikker på, at de selv vil kunne se, 
hvis de lige kigger på det igen. Frida Frost, formand, IDA 104 NYE  

JOB
Greenland Contractors Ledere til Thule Air Base
Maskinmesterskolen Undervisere til el-området
Lemvig Kommune Direktør for Teknik og Miljø

Siemens El-installatør/Maskinmester
DTU Professorer
COWI Ingeniører, Energi og Industri

Det Nye Universitetshospital i Århus Byggechef
Ringsted Kommune Miljøsagsbehandler
Grundfos  Senior Process Engineer

FLERE JOB PÅ SIDE 21, 
PÅ JOBFINDER.DK  
OG PÅ VERSION2.DK

I et treårigt studiejob skal  
ingeniørstuderende kunne 
rotere mellem medarbejder-
konkurrerende virksomhe-
der i den maritime branche.

STUDIEJOB
Af Frederik Høj Rühne frh@ing.dk

En række virksomheder inden for det 
maritime erhverv er gået sammen 
om et nyt koncept, hvor ingeniør
studerende bliver ansat i et treårigt 
studiejob, der fungerer på tværs af de 
virksomheder, der deltager i ordnin
gen.

Ordningen får debut ved næste års 
studiestart og er kommet til verden, 
fordi den maritime branche kæmper 

med ingeniørmangel. Kun otte ar
bejdspladser besættes i gennemsnit 
om året, selvom der er behov for 
mange flere medarbejdere, lyder det 
fra ophavsmanden til konceptet. 

Konceptet er bygget op af to kæder, 
der hver består af tre virksomheder. 
Hver kæde får tilknyttet tre studeren
de, som skiftes til at fungere i kædens 
tre virksomheder et år ad gangen. 
Dermed vil i alt seks studerende være 
tilknyttet projektet. Den studerende 
ansættes fra det andet år på bachelor
studiet og slutter efter det første år på 
kandidaten.

På den måde rustes de studerende 
til en karriere i den maritime bran
che, hvilket skal få dem til at indstil
le karrierekompasset i den retning, 
når de er færdiguddannede. Tilbud
det skal samtidig gøre de maritime 

uddannelser på DTU mere attrak
tive.

»Vi har efterspørgsel på skibsinge
niører hele tiden. Derfor handler 
konceptet om at trække flere over til 
maritime fag på DTU, så vi kan få fle
re maritime ingeniører. De studeren

de kommer rundt i flere virksomhe
der og får brugt deres studierelevante 
kompetencer på forskellig vis. Bag
tanken er, at hvis den studerende får 
foden ind i branchen, og kan lide, 
hvad han oplever, bliver han hængen
de,« siger projektleder Magnus Gary 
fra den rådgivende maritime virk
somhed Force Technology, der tog 
initiativet, efter at de havde hørt me
gen branchesnak om problematik
ken, men ikke set nogen handling.

»Jeg kan godt lide min branche, og 
jeg kan godt lide min arbejdsplads, 
så nu ville jeg selv gøre noget ved 
det,« siger Magnus Gary.

Han gik derfor sammen med virk
somheder, som hans egen arbejds
plads konkurrerer med om de nyud
dannede og DTU, der, som leveran
dør af de unge, jævnligt bruges som 

sparringspartner, med hensyn til 
hvordan tiltrækningsevnen af stude
rende til de maritime fag på universi
tetet kan forbedres.

»Konceptet er skelsættende på den 
måde, at det er virksomheder, som 
normalt konkurrerer om medarbej
dere, der er gået sammen, da vi hel
lere vil konkurrere om 25 medarbej
dere end om 4. Det gælder om at så 
for at kunne høste,« siger Magnus 
Gary. 

Force Technology besætter selv to 
af de i alt seks arbejdspladser, rede
riet Dampskibsselskabet Norden og 
endnu et unavngivent rederi skal 
indgå i en kæde hver, mens skibs
konstruktionsvirksomheden OSK 
og MAN Diesel & Turbo, der laver 
skibsmotorer, udgør de sidste to 
pladser. j

Maritime konkurrenter finder sammen om studiekoncept

Er det bare klynk, når udsta-
tionerede ingeniører brokker 
sig over at skulle til at betale 
dansk skat? Nej, mener civil-
ingeniør Mikael Boldt, der 
har 20 års udlandserfaring: 
»Jeg lever jo rakkerliv.«

SKAT
Af Sara Rosendal sro@ing.dk

Når Mikael Boldt rejser rundt i ver
den som udstationeret ingeniør, 
medbringer han altid sin egen 2,2 
meter lange dyne fra Jysk – et lille 
stykke dansk luksus i det store ud
land. Efter 20 år med arbejde i udlan
det er det hans erfaring, at luksus  
generelt er en mangelvare, når man 
arbejder i lande som Rumænien,  
Mozambique og Vietnam. 

Det er ellers ikke det indtryk, man 
får af udstationeredes vilkår, hvis 
man har fulgt debatten om de nye 
skatteregler for danskere med arbej
de i udlandet. Argumentet har lydt, at 
udstationerede bør bidrage til stats
kassen, fordi de ofte lever et liv med 
millionindtægt og privatchauffør. 

Men myten har ingen bund i virke
ligheden, mener civilingeniør Mi
kael Boldt, der har arbejdet i mere 
end ti lande gennem de seneste 20 år 
og været skattefritaget i 8 år. 

»Dem, der tror, vi lever et liv på før
ste klasse, ved ikke, hvad de taler om. 
Mit liv er ikke noget at være misunde
lig over. Det har på mange måder væ
ret et rakkerliv,« siger Mikael Boldt, 
der arbejder for Grontmij som senior
rådgiver inden for affaldshåndtering 
og i øjeblikket er udsendt til Bosnien
Hercegovina. Han henviser blandt 
andet til, at hans ansættelsesvilkår er 

markant dårligere end mange danske 
ingeniørers. Han er timelønnet og 
har derfor svingende indkomst fra 
måned til måned. Desuden er han 
kontraktansat, hvilket gør det svært at 
planlægge karrieren, da projekterne 
ofte ender med at blive forsinket, og 
det kan tage op mod et år at forhandle 
nye kontrakter på plads. I den tid kan 
Mikael Boldt blot vente – uden løn.

»Jeg lægger løbende en del af min 
indkomst til side til de perioder, hvor 
jeg er uden arbejde. Når jeg regner alt 
sammen, får jeg nok det samme som 
en gennemsnitlig dansk ingeniør,« 
fortæller Mikael Boldt. 

»Jeg klynker ikke«
Fra 2014 er Mikael Boldt en af de dan
ske ingeniører, der risikerer at skulle 
betale dansk skat, efter at Folketinget 
for nylig ophævede ligningslovens 
paragraf 33A, der har givet skatte

rabat til danskere med arbejde i ud
landet. Dansk indkomstskat vil i 
hans tilfælde betyde et skattesmæk 
på omkring 200.000 kroner årligt. 

»Det er ikke klynk, når jeg siger, at 
det er urimeligt, at vi skal betale 
dansk skat. Det er simpelthen ikke 
attraktivt for mig at arbejde i udlan
det, hvis jeg beskattes af min ind
komst. Afsavnene bliver for store i 
forhold til gevinsterne.«

Fondsmidler sætter skub i skabelsen af højteknologiske arbejdspladser
I gennemsnit er medarbejderstaben vokset med 10 medarbejdere i de 30 mindre virksomheder, der hidtil har deltaget i projekter 
under Højteknologifonden, som blev etableret i 2005.
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Fire gange om året rejser Mikael 
Boldt hjem til familien på Bornholm, 
der består af kone og to voksne børn. 
Den skattefri indkomst har betydet, at 
hustruen har kunnet besøge ham i 
udlandet et par gange om året. Men 
arbejdet i udlandet har sat spor i fami
lieidyllen, erkender Mikael Boldt. For 
eksempel har han aldrig været med til 
børnenes skolestart eller afslutning. 

»Jeg plejer at sige at, min kone snart 
har sølvbryllup, men jeg har kun kob
berbryllup, for jeg er aldrig hjemme,« 
siger han og fortæller om  en episode i 
1998, da han efter tre måneder i Mo
zambique ikke kunne genkende sin 
dengang 6årige datter i lufthavnen, 
fordi hun havde tabt fortænderne i lø
bet den tid, han havde været væk.

»Prisen har været rigtig høj. Jeg går 
glip af alle de hyggelige stunder ved 
fyraften, hvor familien er samlet ved 
middagsbordet. I stedet sidder jeg på 
et hotelværelse med en internetop
kobling og ti Balkankanaler, men jeg 
har da i det mindste min egen dyne 
med,« forklarer Mikael Boldt tørt.

De nye skatteregler har skabt usik
kerhed om fremtiden. Oprindeligt 
valgte Mikael Boldt udstationering, 
fordi der ikke var arbejde at få på 
Bornholm, hvilket stadig er svært. 
Han er kommet til at holde af udfor
dringerne på trods af afsavnene, men 
hvis økonomien strammer til, for
svinder en stor del af motivationen. 

»Der bliver nødt til at være lidt eks
tra på lønkontoen, så jeg stadig kan 
komme hjem og min hustru kan  
besøge mig, ellers har mit ægteskab  
ingen mening,« siger Mikael Boldt.

I løbet af efteråret skal den danske 
civilingeniør diskutere fremtidige 
kontrakter med sin arbejdsgiver, og 
det bliver med hans egne ord en ‘ba
lancegang’ at finde et lønniveau, der 
kompenserer for dansk skat og samti
dig gør ham konkurrencedygtig på et 
internationalt arbejdsmarked.

»Jeg ender nok med at måtte accep
tere et skattesmæk,« siger han. j

MIKAEL BOLDT er civilingeniør og har 
gennem 20 år arbejdet i mere end ti 
lande. Efter afskaffelsen af lignings
lovens paragraf 33A mister han, hvad 
han kalder en stor del af motivationen 
for dette ‘rakkerliv’. Privatfoto

Når jeg regner alt sammen, 
får jeg nok det samme som 
en gennemsnitlig dansk  
ingeniør.
Mikael Boldt,  
udstationeret civilingeniør

Jeg kan godt lide min bran-
che, og jeg kan godt lide min 
arbejdsplads, så nu ville jeg 
selv gøre noget ved det.
Magnus Gary, projektleder, 
Force Technology

Regeringens finanslovsfor-
slag skærer i Højteknologi-
fondens bevilling. Vækst og 
skabelse af nye ingeniørjob 
er truet, mener IDA.

VÆKST
Af Lene Wessel lw@ing.dk

200 højteknologiske job vil hvert år 
gå Danmarks næse forbi, hvis rege
ringen vælger at fastholde sit finans
lovsforslag om at fjerne 240 millioner 
kroner af Højteknologifondens bevil
ling på 640 millioner kroner.

Det fremgår af en opgørelse fra 
fonden, som ved hjælp af BiQ Er
hvervsinformation har undersøgt 
medarbejderudviklingen i de virk
somheder, der har deltaget i et af de 
højteknologiske projekter, som er ba
seret på samarbejde mellem virk
somheder og universiteter. 

Opgørelsen omfatter 24 procent af 
de deltagende virksomheder, nemlig 
dem, der har under 50 ansatte. Derfor 
er det reelle tab af arbejdspladser 
sandsynligvis endnu højere, lyder 
vurderingen fra Højteknologifonden.

Udsigten til jobtabet vækker be
styrtelse hos Ingeniørforeningens 
formand, Frida Frost, som peger på, 
at der står meget mere på spil.

»For det første er 200 ingeniørjob 
grelt, men det rækker jo langt videre, 
for vi ved, at en vækstvirksomhed, 
der er baseret på ingeniørkompeten
cer, bringer mange flere job i spil. 
Når en virksomhed ansætter sin før
ste ingeniør, fører det typisk til flere 
job i virksomheden,« fastslår hun.

Fuldstændig sort
Frida Frost har også vanskeligt ved at 
få finanslovsforslaget til at harmone
re med det billede, som regeringen 
ellers tegner:

»Jeg synes, det er fuldstændig sort. 
Det må være en fejl, for jeg ved, at 
Morten Østergaard (uddannelsesmi
nister (R), red.) er i fuld gang med at 
udarbejde en innovationsstrategi, og 
derfor burde man jo styrke området 
frem for at svække det. Det er en om
mer, og det er jeg sikker på, at de selv 
vil kunne se, hvis de lige kigger på 
det igen,« siger hun.

Jørgen Mads Clausen, formand for 
Højteknologifondens og for Danfoss’ 
bestyrelse, peger på, at vi ikke blot går 
glip af arbejdspladser i de private virk
somheder, men at beskæringen også 
får konsekvenser for universiteterne, 

200 ingeniørjob med vækstpotentiale truet
som får ringere mulighed for at ud
danne bachelorer, kandidater, ph.d.er 
og post.doc.er, når der skæres i antal
let af højteknologiske projekter. 

Samme toner lyder fra Venstres  
uddannelses og forskningsordfører, 
Esben Lunde Larsen, som mener, at 
uddannelsesaspektet er en af to væ
sentlige grunde til at bevare den nu
værende bevilling på 640 millioner 
kroner, som Venstre også gør i sit al
ternative finanslovsudspil:

»Derudover medvirker fonden helt 
åbenlyst til at skabe teknologibasere
de virksomheder, hjemtage patenter 
og skabe arbejdspladser inden for 
teknologiudvikling, som vi har brug 
for,« siger Esben Lunde Larsen, som 
desuden fremhæver samarbejdet 
mellem erhvervsliv og universiteter.

Jørgen Mads Clausen pointerer og
så, at netop det samarbejde er gro
bund for langtidsholdbare arbejds
pladser:

»Højteknologiske arbejdspladser 
kommer med ny teknologi, der ikke 
lader sig kopiere, og samtidig er de 
ikke så følsomme over for lønom

kostninger, fordi de ikke konkurrerer 
på lønnen,« understreger han.

Han er ‘fuldstændig enig’ med 
IDAs formand i, at det drejer sig om 
langt flere arbejdspladser end de 200 
om året:

»Er vi meget pessimistiske, regner 
vi med at have skabt 6.000 arbejds
pladser i 2020, og det kan både være 
job til udviklingsingeniører og al
mindelig ufaglært arbejdskraft,« for
udser han.

Eksplosiv vækst
Universal Robots er en af de virksom
heder, der har fået gang i butikken 
takket være Højteknologifonden. 
Den fynske robotvirksomhed blev 
etableret i 2005 og kom året efter med 
i et projekt. Dengang var de fire med
arbejdere, i dag er virksomheden vok
set til 45, fortæller teknisk direktør 
Esben Østergaard:

»Pengene var sluppet helt op, da vi 
kom med, og vi havde helt sikkert 
knækket halsen, hvis ikke det havde 
været for Højteknologifonden. Pro
jektet gjorde det muligt at kanalisere 

vores arbejde over i projektet, da vi  
ikke selv havde noget, der kunne give 
løn. Samtidig kunne vi bruge de 
kompetencer, vi fik fra de andre del
tagere, så der var en vis mængde sy
nergi,« forklarer Esben Østergaard.

Virksomheden var med i projektet 
fra 20062008, og siden er det gået 
rigtig stærkt. De seneste trefire år er 
omsætningen vokset med 300400 
procent om året:

»Vi er vokset eksplosivt. I dag har vi 
en skov af underleverandører og for
handlere, som alle er beskæftiget på 
grund af os. Det er bare ét firma som 
vores, de skal gå glip af, så koster det 
mange job,« vurderer Esben Øster
gaard.

Ifølge finanslovsforslaget bliver de 
240 millioner kroner i stedet flyttet 
over til universiteternes basismidler, 
men selv om Frida Frost støtter mid
ler til universiteterne, mener hun ik
ke, at de skal hentes hos Højteknologi
fonden:

»Det er ikke universiteterne som 
sådan, der skaber vækst, det gør virk
somhederne. Derfor skal vi støtte 

samarbejde mellem universiteter og 
erhvervsliv, der er målrettet en idé, et 
produkt eller en proces, som kan give 
værdi i det private erhvervsliv og kan 
skabe den eksport, Danmark kan le
ve af,« siger hun.

Jørgen Mads Clausen ser heller  
ikke den store fidus i at flytte de 240 
millioner kroner over til universite
terne. For det første fordi basismid
lerne bliver brugt til løn og vedlige
hold af bygninger. For det andet fordi 
penge til Højteknologifonden er risi
kofri for staten. Pengene ryger nem
lig videre til projekterne og vender si
den tilbage til vores fælles kasse:

»Hver gang fonden deler en krone 
ud, kommer virksomhederne også 
med en krone, så der bliver lavet for to 
kroner forskning. De to kroner går til 
lønninger, medarbejderne betaler 
cirka 50 procent i skat, som går tilba
ge til statskassen. Det er altså helt ri
sikofrit – og i bedste fald kommer der 
noget rigtig godt ud af det,« siger han.

Ingeniøren har forgæves forsøgt at 
få en kommentar fra Socialdemokra
ternes finansordfører. j

Højteknolgifonden (HTF) har kigget på 
30 afsluttede projekter i mindre virk
somheder. Efter deltagelse i et projekt 
voksede virksomhederne samlet set 
med 300 medarbejdere, svarende til 10 
nye medarbejdere i snit. Fire af virk
somhederne overlevede ikke. I alt fik 
de 30 virksomheder 100 millioner kro
ner. Med andre ord: Hver gang HTF in
vesterer 300.000 kroner i en mindre 
virksomhed, skabes der ét nyt job. Med 
Finanslovsforslaget for 2013 mister 
HTF 240 millioner kroner om året. 

300.000 FOR ET JOB

Budget
27,5 millioner kroner

Højteknologifonden
15 millioner kroner

Budget
20 millioner kroner

Højteknologifonden
11 millioner kroner

Budget
11 millioner kroner

Højteknologifonden
6 millioner kroner

Universal
Robots

BioModics

Unisense
FertiliTech

Projekt
Handyman — Robotteknologi til fremtiden 
2006-2008

Antal medarbejdere vokset fra 
4 til 45. Virksomhedens 

omsætning er vokset 300-400 
procent i snit om året de 

seneste tre-fire år. 90 procent 
af salget går til eksport. 

200 forhandlere på verdensplan.

Antal medarbejdere 
vokset fra 6 til 60. 
Virksomheden er i 

dag gået ind med deres 
produkt i 22 lande i 

Europa og USA.

Antal medarbejdere vokset 
fra 1 til 4. Deltager i dag 

i et projekt, som ved hjælp 
af nanoteknologi bekæmper 

bakterier på f.eks. katetre 
og slanger. 

Projekt
Optimeret fertilitetsbehandling 
2006-2010

Project
Kopisikring med nanofibre
2006-2009

Antal 
medarbejdere

Antal 
medarbejdere

Antal 
medarbejdere
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Skatterabat er et plaster på såret
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Spanske Ester Creixell Medi-
ante tager sin kandidatud-
dannelse på DTU. Hun er søgt 
væk fra et land med dårlige 
jobmuligheder og ringe løn. 

UDDANNELSE
Af Frederik Høj Rühne fhr@ing.dk

Ester Creixell Mediante er 24 år og 
kommer fra en landsby uden for Bar
celona. Hun læser en kandidatgrad i 
lyd og akustisk teknologi på DTU, 
hvor hun også var på udvekslingsop
hold under sin bacheloruddannelse. 
Hendes væsentligste motivation for 
at have søgt til netop DTU og Dan
mark er faglig, fortæller hun:

»Jeg interesserer mig for akustik 
og lyd, og Danmark er et godt sted at 
læse fagene, da nogle af verdens fø
rende virksomheder inden for aku
stik holder til her,« fortæller hun.

Men den økonomiske krise i hen
des hjemland har været afgørende 
for, at hun har søgt nordpå for at ud
danne sig:

»Jeg vil gerne arbejde med re
search and development i en stor 
virksomhed, men det er fuldstændig 
umuligt at finde et job i Spanien lige 
nu. Ingeniørvirksomhederne har 
folk, der har været ansat i mange år. 
Det er for dyrt at afskedige dem på 
grund af de fratrædelsesvilkår, de er 
ansat på. Derfor er det rigtig svært at 
få foden inden for som nyuddannet. 
Der er også virksomheder, som kun 
efterspørger folk med meget erfa
ring, og det holder os unge og nyud
dannede udenfor. Men hvordan skal 
man nogensinde få erfaring, hvis 
man ikke kan blive ansat?« spørger 
Ester Creixell Mediante.

Flere af hendes venner er også ta
get udenlands for at tage deres kandi
dat – også med henblik på at få et job i 
udlandet efterfølgende. 

»Vi taler meget om det sammen, og 
der er en bred opfattelse af, at det er 
svært at finde et job derhjemme, man 
kan lide, og som giver nok til, at man 

kan leve. Vennerne taler også om at 
bruge nogle år i udlandet for at op
kvalificere sig, så de er bedre rustet 
til at vende hjem en dag,« siger hun.

Også på kollegiet og studiet her i 
Danmark møder hun unge fra Syd
europa, der er i Danmark af samme 
grund som hun selv. 

»Vi diskuterer situationerne i vores 
hjemlande hele tiden. Vi snakker om, 
hvad der skulle være anderledes, og 
om tingene nogensinde vender. Men 
det er ikke meget håb, man møder. 
Jeg har aldrig før i mit liv talt så me
get om økonomi. Situationen der
hjemme er meget usikker, og der er 
ingen, der ved, hvad der kommer til 
at ske. Derfor er det meget attraktivt 
at tage til udlandet, da forholdene er 
bedre. Alle de kvalificerede unge i 
Spanien tager væk. Jeg ved ikke, hvad 
der skal ske med Spanien i fremti
den. De dygtige, innovative menne
sker er fremtiden, og dem, der en dag 
skal drive landet videre, men de for
svinder lige nu. Udsigterne er ikke 
særlig gode,« siger hun.

Niveauet er højt
På DTU er Ester Creixell Mediante 
glad for både det faglige niveau og 
metoderne:

»Der fokuseres meget på gruppe
arbejde, og vi skal ofte aflevere rap
porter og opgaver. Der er rigtig me
get praktisk arbejde, og det er godt, 
fordi det giver mig erfaring i at bruge 
det udstyr og de maskiner, jeg skal 
bruge ude i virkeligheden. Professo
rerne har et højt niveau og er engage
rede i det, de laver. De går højt op i, at 
vi studerende lærer det, vi skal. De in
teresserer sig for os, og man kan altid 
komme til dem,« fortæller hun.

Ester Creixell Mediante har allere
de fået et relevant studiejob hos et fir
ma, der arbejder sammen med DTU, 
og hun håber, at det kan være medvir
kende til, at hun kan få et fast job i 
Danmark efter uddannelsen. Under 
alle omstændigheder er hun overbe
vist om, at det bliver lettere at finde et 
godt job her end i Spanien:

»Der er flere virksomheder, der be
skæftiger sig med akustik og lyd i 
Danmark, end der er i Spanien. Jeg 
ved ikke, hvordan situationen der
hjemme ser ud om to år, når jeg er 
færdiguddannet, men jeg tror ikke, at 
krisen er vendt til den tid. Det kom
mer nok stadig til at være svært for 
mig at finde et job, når den tid kom
mer. Jeg har stadig ikke været så lang 
tid i Danmark, og jeg ved ikke, hvor
dan jeg har det med at være i Dan
mark om to år. Måske kommer jeg til 
at savne mit hjemland for meget. 
Med de nuværende forhold vil jeg dog 
foretrække at blive i Danmark i nogle 
år, efter jeg har fået min kandidat
grad. På den måde kan jeg også optje
ne noget værdifuld erfaring. Så kan 
det blive lettere at vende tilbage og få 
et godt job,« siger hun. j
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DTU Professor, Lektor, Systemadministrator
Region Hovedstaden Ingeniører
Rigspolitiet Centerchef

Gladsaxe Kommune Leder for ejendomsstrategi
Rambøll Ingeniører, Specialister
Aalborg Universitet Professor

Aarhus Universitet Faglig rådgiver
Hillerød Forsyning Driftsmester
Odsherred Kommune  Byggesagsbehandlere
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Ni ud af ti ingeniører løser 
deres arbejdsopgaver ved at 
hente viden og informationer 
gennem Google, Wikipedia 
og LinkedIn, viser analyse.

SOCIALE MEDIER
Af Lene Wessel lw@ing.dk

Fagbogen eller ringbindet får ofte lov 
at blive i reolen, når udviklingsinge
niøren mangler informationer eller 
viden for at komme videre med sit ar
bejde. Det fremgår af undersøgelsen 
‘Use of social media for work purpo
ses’, som DTU Management Engine
ering har gennemført blandt 136  
ingeniører, der arbejder inden for 
konstruktion og produktudvikling.

Ifølge undersøgelsen anvender  
88 procent af de adspurgte værktøjer 
som Google, Wikipedia, LinkedIn, 
blogs og faglige communities, når de 
skal løse en arbejdsopgave, forklarer 
Anja Maier, der er lektor på DTU Ma
nagement Engineering:

»De sociale medier forandrer vores 
arbejdsprocesser på flere måder. Tid
ligere samarbejdede ingeniører med 
deres nære kolleger, mens de nu har 
et bredt virtuelt netværk med kolle
ger på tværs af kloden. På samme 
måde er de i dag fristet til at søge  
information og løsninger i deres net
værk tidligt i processen, frem for 
først at tænke sig til en løsning.«

Anja Maier peger på, at den nem
me adgang til information på inter
nettet har betydet, at grænsen for, 
hvornår man tjekker en oplysning, er 
blevet rykket i forhold til dengang, 
det var nødvendigt at hente sin infor
mation i et arkivskab i kælderen.

Hun opfatter de sociale medier 
som en del af en større omvæltning i 
den måde, ingeniørarbejdet foregår 
på, der også omfatter digitalisering 
af produktudviklingen.

»Når man kan simulere digitalt og 
i 3D, hvordan tingene kommer til at 
fungere, får man hurtigere feedback 
på, om produkterne fungerer, samti
dig med at samarbejdspartnere og 
kunder kan melde tilbage via de so
ciale medier – også undervejs i pro
cessen,« forklarer Anja Maier.

For bred definition?
I DTU’s undersøgelse er sociale me
dier defineret meget bredt og stræk
ker sig fra Google over Wikipedia og 
internetbaserede communities til 
LinkedIn og Facebook. 

Men det er en lidt for bred defini
tion af sociale medier, påpeger Peter 
Svarre. Han er konsulent i strategisk 
rådgivning inden for digitale og so
ciale medier samt forfatter til bogen, 
‘Den perfekte storm’, der netop hand
ler om, hvordan virksomheder arbej
der strategisk med sociale medier.

Det overrasker ham, at ikke flere 
end 88 procent af ingeniørerne bru
ger de sociale medier i deres arbejde, 

når tjenester som Google og Wiki
pedia tæller med:

»Efter min mening har sociale me
dier et stort netværksaspekt, hvor 
man kaster spørgsmål ud og dermed 
selv bidrager. Alle, der arbejder ved 
en computer og har brug for viden, 
søger på nettet, så blandt en velud
dannet gruppe som ingeniører er 88 
procent ikke specielt højt. Var det 
blandt lastbilchauffører, ville det væ
re højt,« vurderer Peter Svarre.

Forskellige behov
Han mener, at det er umuligt at skæ
re alle ingeniører over én kam, når 
det gælder brugen af sociale medier i 
arbejdssammenhæng:

»Før vi andre overhovedet kom på 
internettet, brugte ingeniører, der ar
bejder med computere og software
udvikling, sociale medier i form af 
brugergrupper som Usenet og Bulle
tin Board, hvor de ringede op med et 
gammeldags modem. Det er derfor 
klart, at softwarebranchen har en 
stærk tradition for at mødes i virtuel
le fora, hvor man hjælper hinanden,« 
forklarer Peter Svarre. 

Den samme tradition findes ikke 
inden for andre brancher, og særligt i 
brancher med hård konkurrence er 
der en begrænset brug af de sociale 
medier som redskab, vurderer han:

»I sådanne tilfælde er folk mindre 
tilbøjelige til at lække viden.«

Peter Svarre møder ofte den hold
ning blandt virksomheder, at sociale 
medier er den rene tant og fjas, men 
det vil ændre sig forudser han:

»Facebook er nok ikke det mest re
levant site til arbejdsbrug, men alli
gevel oplever jeg selv, at jeg nærmest 
dagligt får løst problemer via Twitter, 
Facebook og LinkedIn, hvis jeg sen
der et spørgsmål ud i netværket. Det 
tænkte jeg ikke på, da jeg oprettede 
min profil, men sådan er det blevet,« 
siger han.

DTU’s undersøgelse er et forsk
ningsprojekt om videndeling, der 
omfatter mere end 20 lande fra hele 
verden, og som forventes færdigt i be
gyndelsen af 2013. j

Læs om sociale medier i jobsøgning  
på side 17 i tillægget Jobtræf Århus.

Sociale medier hører 
til i ingeniørens 
værktøjskasse

SYDEUROPÆERE PÅ  
DTU FRA 2008 TIL 2012

På ét år er antallet af syd-
europæiske studerende på 
DTU fordoblet. De er på flugt 
fra den hjemlige krise og på 
jagt efter en karriere.

UDDANNELSE
Af Frederik Høj Rühne frh@ing.dk

Hvor det førhen typisk var øst og 
centraleuropæiske unge, der udgjor
de størstedelen af de internationale 
kandidatstuderende på DTU, er det 
nu i stor stil sydeuropæere, der søger 
mod nord. Siden 2008 er de strøm
met til DTU, og nu udgør sydeuro
pæerne – spaniere, grækere, italie
nere og portugisere – hele 38 pro
cent af den udenlandske kandidat
masse.

Sydeuropa har gennem de seneste 
år oplevet en markant ungdomsar
bejdsløshed. Tal fra marts 2012 viser, 
at over halvdelen af de unge mellem 
15 og 24 år i Spanien og Grækenland 
står uden job og uddannelse, ligesom 
den generelle jobsituation heller ikke 
ser for god ud.

»Der er ingen tvivl om, at krisen og 
den høje arbejdsløshed – herunder 
særligt den høje ungdomsarbejdsløs
hed i Spanien og Grækenland – bety
der, at folk ser sig om efter noget an
det at lave. Det kan enten være, at 
man prøver at emigrere for at finde 
job eller prøver at skaffe sig selv noget 
mere uddannelse, så man kan kvali
ficere sig til de få job, der er tilbage i 
hjemlandet,« siger Nikolaj Malchow
Møller, der er professor og leder af  
Institut for Virksomhedsledelse og 
Økonomi på Syddansk Universitet.

Ifølge DTU’s internationale studie
sekretær, Morten Overgaard, peger 
den generelle uddannelsestendens i 

Europa på, at sydeuropæerne søger 
mod engelsktalende lande eller lan
de, hvor engelskniveauet anses for at 
være højt. 

»Ved at gennemføre en engelsk
sproget uddannelse kvalificerer man 
sig til en karriere i den globale ver
den. De lande, som udbyder engelsk
sprogede uddannelser, er samtidig 
nogle af de lande, som tilbyder den 
højeste kvalitet i uddannelse. Og det 
omfatter også Danmark og DTU. 
Derfor er der en større tilbøjelighed 
til, at sydeuropæere søger mod Dan
mark,« siger han og påpeger samti
dig, at DTU har et godt ry ude i Euro
pa.

DTU har samarbejdsaftaler med 
flere hundrede universiteter rundt 
omkring i verden, herunder en pæn 
del i Sydeuropa, hvorfor mange af de 
udvekslingsstuderende, der tilbrin

ger et semester på universitetets ba
cheloruddannelse kommer derfra. 
Og Morten Overgaard oplyser, at cir
ka 15 procent af universitetets ud
vekslingsstuderende efterfølgende 
vælger at læse en kandidat på DTU.

Klar til dansk karriere
Med kandidatgraden i ryggen og et 
engelsk på højt niveau kvalificeres de 
sydeuropæiske studerende til at kun
ne søge ind på det danske arbejds
marked. Og med dårlige jobmulig
heder og ustabil økonomi i Europas 
sydlige regioner ser Morten Over
gaard også tegn på, at mange af de 
sydeuropæiske studerende satser på 
at stable en karriere på benene i Dan
mark efter studiet:

»Jeg mener, at der er klare tegn på, 
at en væsentlig andel af dem ser mu
ligheden for at blive. Selvfølgelig har 

Sydeuropæiske studerende skifter euro       krisen ud med DTU
de ikke besluttet sig entydigt, lige 
når de ankommer. Men det er en væ
sentlig del af motivationen for dem, 
der søger ind på DTU, at det kan væ
re en god adgangsbillet til senere at 
få et arbejde i Danmark. Hvis man 
kunne tænke sig at lægge billet ind 
på det danske arbejdsmarked, er 
man rigtig godt hjulpet på vej af at 
have gennemført en uddannelse i 
landet og dermed også have stiftet 
bekendtskab med Danmark og dan
ske samfundsnormer og kultur,«  
siger han.

Blandt andet har DTU karrierecen
tre med aktiviteter, der skal ruste de 
studerende til at blive klar til arbejds
markedet. Egentlig er centrene rettet 
mod de danske studerende, men de 
udenlandske studerende benytter sig 
i høj grad også af tilbuddet, hvilket er 
en god indikation af, at muligheden 

for job i Danmark undersøges seri
øst. 

Ligeledes er DTU i dialog med dan
ske virksomheder, hvor de internatio
nale kandidatstuderende bliver mar
kedsført med henblik på at skaffe 
dem både job under studietiden og 
efter dimittering.

Bliver her næppe altid
Nikolaj MalchowMøller anser det 
dog ikke for videre sandsynligt, at 
sydeuropæerne bliver hængende i 
lang tid:

»En stor del af de vandringer, der 
sker i Europa, er midlertidige. Folk 
kommer i en periode, men mange 
vender hjem igen eller rejser videre 
til et tredje land. Der er mange, der 
ændrer deres planer undervejs, selv
om de måske har planer om at blive. 
Man kan se, at mobiliteten er eks

tremt høj i EU, og der er ikke ret man
ge vandringer, der er permanente. 
Det er for tidligt at konkludere, at de, 
der kommer op nu, bliver hængende 
resten af livet,« siger han, men påpe
ger samtidig, at der altid er nogle, der 
bliver.

»Kriser er ikke vedvarende – de 
slutter på et tidspunkt. Men det er 
klart, at jo længere tid krisen varer 
ved, desto større indvandring kan 
der nå at komme. Så selvfølgelig er 
der nogle, der bliver hængende. De 
kan få danske kærester eller rigtig 
gode job. Skal man se egoistisk på 
det, kan det være rigtig godt for Dan
mark, hvis der er mange, der bliver 
her en årrække og rejser hjem igen, 
inden de bliver gamle og kommer til 
at trække på en masse offentlige 
ydelser,« siger Nikolaj Malchow 
Møller. j

Den tabte generation søger ud

Bruger du Facebook på jobbet, er du 
nok under 45. Ifølge en undersøgelse 
fra DTU logger ingen ingeniører over 
45 år sig ind på Facebook for at skaf-
fe oplysninger eller viden, de kan bruge 
arbejdsmæssigt. Men det gør 15 pro-
cent af de 25-34 årige, og 4 procent i 
gruppen 35-44 år. 
Konsulent i sociale medier Peter Svar-
re er ikke overrasket, for de unge har 
været på nettet altid: »Her mødes de 
og interagerer socialt. Den holdning 
tager de med på arbejde, og selv om 
mange chefer forbyder det i dag, vil de 
unge vinde til sidst.«

GENERATIONSFORSKEL

Ved at gennemføre en en-
gelsksproget uddannelse 
kvalificerer man sig til en 
karriere i den globale ver-
den. De lande, som udbyder 
engelsksprogede uddannel-
ser, er samtidig nogle af de 
lande, som tilbyder den hø-
jeste kvalitet i uddannelse.
Morten Overgaard,  
international studiesekretær, 
DTU

ESTER CREIXELL MEDIANTE læser lyd 
og akustisk teknologi på DTU. Dels af 
faglige årsager, dels fordi situationen i 
hjemlandet Spanien er håbløs. Privatfoto

Alle de kvalificerede unge i 
Spanien tager væk. Jeg ved 
ikke, hvad der skal ske med 
Spanien i fremtiden.
Ester Creixell Mediante

Kilde: DTU/OECD
Grafik: Marci Papineau Gottlieb 

Fotos: Wikipedia 

Sådan er de unge sydeuropæere ramt
Den sydeuropæiske ungdomsarbejds-
løshed fra 2008 til marts 2012 har re-
sulteret i, at de unge sydeuropæere er 
blevet døbt ’den tabte generation’. 
Den finansielle krise tog for alvor fart 
i 2008 og forårsagede en særlig nega-
tiv udvikling for de spanske unge. Over 
halvdelen af spaniens unge er arbejds-
løse - det er mere end en fordobling  
siden 2008. 
De unge spaniere er den gruppe, 
som har været symbolet på ungekri-
sen i Sydeuropa, men nu er grækerne 

på samme niveau. Her oplevede man 
en intensiv udvikling fra 2010, og det 
mærker man på DTU, hvor grækerne 
udgør den største gruppe fra kriselan-
dene i dag. 
I DTU’s statistik fylder italienerne også 
en del. Fra 2011 til marts 2012 er ung-
domsarbejdsløsheden i støvlelandet 
steget med næsten syv procentpoint. 
Også i Portugal har udviklingen været 
hård. Der er ungdomsarbejdsløsheden 
mere end fordoblet siden 2008. Kun tre 
portugisere har dog fundet til DTU. 

UNGDOMSARBEJDSLØSHED 15-24 ÅR 
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Der er overhængende risiko 
for, at de projekterende  
‘kører en classic’ på de nye 
supersygehuse, mener en  
af de centrale rådgivere.

SYGEHUSE
Af Birgitte Marfelt bim@ing.dk

Fra at være udtryk for store visioner, 
gode hensigter og masser af milliar-
der er regionernes 5 supersygehuse 
og 11 mindre sygehusprojekter på 
grund af stram økonomi og statslig 
styring ved at miste fleksibilitet og 
plads til nytænkning, mener flere 
centrale aktører. Så mens sygehus-
projekterne langsomt er ved at tage 
form, rejser bekymringen sig om, 
hvorvidt de i virkeligheden er udtryk 
for en historisk fejltagelse.

En af de centrale rådgivere på om-
rådet er Michael Møller, chefkonsu-
lent i Alectia, der er rådgiver for det 
supersygehus, der er længst fremme, 
Det Nye Universitetshospital i Århus. 
Han mener, at det høje energiniveau 
og den politiske velvilje, der for fem 
år siden omgav det 41,4 milliarder 
kroner store sundhedssats er ved at 
gå fløjten:

»I stedet for at opfatte supersyge-
huse som kvalitetsprojekter, hvor  
patientforløb og behandling er i høj-
sædet, er de transformeret til bygge-
projekter, hvor der ikke er tilstrække-
lig mulighed for at tænke i sygehuse-
nes nye funktioner,« siger han.

»Vi bliver regelkrakilske, og jeg  
fornemmer ikke de store vingeslag: 
visionen om at ville noget andet, end 
vi tidligere har gjort,« siger Michael 
Møller. Som han ser det, giver Sund-
hedsministeriet ikke regionerne til-
strækkelig frihed til at fungere som 
bygherrer:

»Projekterne er underlagt en  
minutiøs overvågning. Man kan 
nærmest ikke flytte et komma i for-
hold til de fastsatte regler for byggeri-
et. Så man kan med god ret spørge, 
hvor innovative projekterne bliver.«

»Fordi regionerne og projektorga-
nisationerne mangler frihed og mu-
ligheder, er risikoen for, at man ‘kø-
rer en classic’ for at være på den sikre 
side, nærliggende. Og så får man  
ikke den nødvendige innovation og 
optimering af produktionen,« siger 
Michael Møller.

»Det er angsten for at lave fejl, som 
får os til at gøre, som vi plejer, siger 
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FOKUS     SYGEHUSBYGGERI

SYGEHUSRÅDGIVER:

Overvågning og regler spænder ben       for innovative supersygehuse
Michael Møller, der savner ‘den rigti-
ge person’, der, som Michael Christi-
ansen for Operaen og Skuespilhuset, 
kan holde visionen om at skabe vel-
færd og sundhed for befolkningen 
oppe.

Michael Møller efterlyser også flek-
sibilitet:

»Fleksibilitet i både processen og 
selve bygningsmassen er afgørende, 
når vi laver sygehuse, der står færdi-
ge om 10-15 år, hvor ingen kender ud-
viklingen. Projekterne skal være til-
strækkeligt fleksible til at rumme ud-
vikling inden for, hvad folk fejler i 
fremtiden, hvad de selv kan, hvad 
medarbejderne skal kunne og den 
teknologiske udvikling.«

Haarder: Byg modulært
Netop umuligheden i at forudse sam-
fundets teknologiske og sundheds-
mæssige udvikling om bare ti år har 
fået Ingeniørforeningen til at anbefa-
le modulært forsøgsbyggeri for at sik-
re den nødvendige fleksibilitet. Det 
ønske tilslutter tidligere sundheds-
minister Bertel Haarder (V) sig:

»Jeg ville foretrække, at man i høje-
re grad byggede sygehusene ét efter 
ét, så de senere byggerier kunne dra-
ge nytte af de tidligere byggerier,«  
siger Bertel Haarder.

Men selv om regionerne nu taler 
om fleksibilitet, har de ikke for alvor 
taget IDAs anbefaling til sig, vurde-
rer Per Højbjerre, formand for IDAs 
teknologiudvalg.

»Regionerne opererer til en vis 
grad med pejlemærker for, hvordan 
der skal være fleksibilitet i byggeriet. 
Men vi vil have meget mere konkret 
fastsatte fællesmål for fleksibiliteten, 
og hvad den vil koste i form af priser 
for ombygning,« siger Per Højbjerre.

IDAs sundhedsingeniører har også 
påpeget behovet for fælles it-standar-
der og udvikling af nye teknologier i 
sundhedssektoren, fordi det er vig-
tigt, at de forskellige teknologier på 
sygehusene spiller sammen.

I sin beretning om sygehusbygge-
rierne konstaterede Rigsrevisionen i 
fjor, at der er store forskelle på, hvad 
de enkelte regioner budgetterer med 
under rammen ‘it og apparatur’  
– f.eks. skilte og kunst. Det øger, på-
pegede Rigsrevisionen, risikoen for, 
at der ikke foretages de nødvendige 
investeringer i it og medikoteknik,  
f.eks. udstyr til overvågning og be-
handling, laboratorieudstyr, billed-
diagnostik og kirurgisk udstyr samt 
udstyr til dialyse.

Den risiko nager også Bertel Haar-
der, der som minister for området fik 
slået fast, at 25 procent af pengene til 
universitetshospitalerne og 20 pro-
cent af pengene til de øvrige syge-
huse skal gå til medicinsk udstyr.

»Jeg har hele tiden været bekymret 
for, om de mål ville blive overholdt. 
Og jeg kan forstå på Rigsrevisionen, 
at det gør de ikke. Derfor har jeg stil-
let spørgsmål til ministeren om, hvad 
hun vil gøre ved det,« fortæller Bertel 
Haarder, der mener, at sundhedsmi-
nisteren skal insistere på, at målene 
skal opfyldes. j

Regionerne er stadig skepti-
ske over for, om det er mu-
ligt at skære antallet af senge 
ned 20 procent. Men på Nyt 
OUH er målet nu 30 procent.

SYGEHUSE
Af Birgitte Marfelt bim@ing.dk og 
Ulrik Andersen ula@ing.dk

Beslutningen om at reducere antallet 
af sygehussenge med mindst 20 pro-
cent mellem 2007 og 2020 kom fra re-

geringens ekspertudvalg vedrørende 
sygehusinvesteringer.

I 2008 udgav udvalget en screening 
og vurdering af regionernes investe-
rings- og sygehusplaner, hvor udval-
get argumenterede for, at usikkerhe-
den om fremtidens behov for senge-
pladser tilsagde, at regionerne skulle 
bygge så småt som muligt, fordi de 
ellers ville risikere først at binde pen-
ge i byggeriet af bygninger, som der 
ikke er brug for, og derefter hænge på 
driften af dem.

Regionerne var og er imod så stor 
en beskæring i antallet af sengeplad-

ser. Argumenterne er flere: For det 
første var sygehusene, da ekspert-
udvalget kom med sin anbefaling,  
allerede i gang med at lave flere am-
bulante behandlingsforløb og om-
lægge til dagkirurgi, hvor patienter-
ne bliver sendt hjem inden aften.

‘Hvis man skal nå en samlet reduk-
tion i sengebehovet på 20 pct., vil det 
betyde, at den gennemsnitlige ligge-
tid skal reduceres med yderligere 35 
pct. frem til 2020,’ lød det i regioner-
nes høringssvar.

Den anden vigtige faktor er, at den 
stigende andel af ældre i befolknin-

gen vil kræve endnu flere og længere 
behandlingsforløb end i dag, siger 
Marlene Willemann Würgler fra 
Danske Regioner.

»Vi ved, at jo ældre folk bliver, desto 
flere multisygdomme kommer der til 
– det vil sige, at de ikke bare lider af 
én ting, når de bliver indlagt. Derfor 
vil det typisk være forløb, som hospi-
talerne skal tage sig af, fordi det er 
der, alle de forskellige specialer er 
samlet. Det kan man ikke klare i 
praksissektoren,« siger hun.

Hver tredje seng skal væk
Trods regionernes indledende skep-
sis sigter Region Syddanmark i dag 
efter at reducere antallet af senge-
pladser med 30 procent på det nye 
universitetshospital i Odense, for-
tæller projektdirektør Niels Mor-
tensen.

»Det har vi sat som mål ud fra byg-
gesagens omfang og økonomi. Men 
også fordi vi mener, at det ikke er helt 
urealistisk: Traditionelt er forbruget 
af senge gået ned år efter år, og den 
trend regner vi med fortsætter. Des-
uden tror vi, at det er muligt at for-
stærke den – specielt når vi bygger et 
nyt sygehus, fordi det der bliver mu-
ligt at tilrettelægge mere effektive be-
handlingsforløb. Og telemedicin vil 
også have en betydning.«

Han vil dog ikke love, at sygehuset 
når målet:

»Det hører med til historien, at der 
er meget forskel i tiltroen til, at det 
kan lade sig gøre. Lige nu melder sy-
gehusene nemlig om, at der ikke læn-
gere er et fald i sengeforbruget, så det 
skal vi til at analysere nærmere,« si-
ger han. j

Bedre logistik og telemedicin skal  
fjerne hver tredje sygeseng i Odense

I 2011 
indrapporterede 
ansatte ved de 
danske 
hospitaler 

98.669 fejl 
og andre 
utilsigtede 
hændelser.
Vurderingen er, at tallet kun 
udgør 10-20 procent af de 
hændelser, der overgik 
indlagte patienter.

Indlagte patienter 
taber 10 
procent
muskelmasse  
for hver dag, de 
er indlagt.

Ældre patienter 
får kognitivt 
nedsat 
funktion og 
genvinder aldrig 
det tabte.

Hospitalsophold kan være farlige.

Samlet er der hvert år 5.000 
fejlrelaterede dødsfald.

Hver 4. patient 
pådrager sig en ekstra 
sygdom under indlæggelsen. 
Halvdelen får en hospitalsinfektion, 
andre får liggesår eller bliver 
fejlmedicinerede.
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Vores nabolande og USA satser hårdt på at reducere behovet for senge 
ved at introducere hurtigere og mere skånsomme behandlingsmetoder 
og telemedicin. For der kommer stadigt flere ældre patienter, og der 
bliver hverken plads eller råd til at indlægge dem alle.

TELEMEDICIN HALVERER PATIENTDØDELIGHED
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De første resultater af et britisk forsøg med telemedicin 
har vist meget positive effekter. 
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Man kan nærmest ikke  
flytte et komma i forhold til 
de fastsatte regler for byg-
geriet. Så man kan med god 
ret spørge, hvor innovative 
projekterne bliver. 
Michael Møller,  
chefkonsulent, Alectia

Alle tal vedrører danske forhold. Kilder: Selskab for 
Patientsikkerhed, tidsskriftet Neurology m.fl.

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i Århus er det af de nye 
sygehusbyggerier, der er længst fremme. Arkivfoto

NYT OUH, det nye universitetshospital 
i Odense, har et mål om at reducere  
antallet af senge med 30 pct. i forhold 
til i dag. Der er dog ‘meget forskel i  
tiltroen til, at det kan lade sig gøre,’  
siger projektdirektør Niels Mortensen.  
 Foto: Nyt OUH
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PERSPEKTIV DANSK ENERGI ADVARER 
OM KRAFTVÆRKSDØD.

Ny energianalyse sætter 
spot på et regimeskifte, hvor 
store kulkraftværker pres-
ses ud. Men hvem skal så 
garantere forsyningssikker-
heden, når vindmøllerne står 
stille, spørger Dansk Energi.

KRAFTVÆRKER
Af Sanne Wittrup sw@ing.dk

I 2020 vil 90 procent af strømmen i 
Norden blive produceret på vand
kraft, vindkraft, biomasse, affald og 
kernekraft. Det skaber overskud af 
billig strøm på det nordiske elmarked 
og gør det svært for de konventionelle 
kraftværker at klare sig i konkurren
cen.

Det er den scene, som branche
organisationen for de store kraftvær
ker, Dansk Energi, sætter i en ny ana
lyse. Ifølge analysen vil udviklingen 
føre til, at mindst 2.500 MW kraft
værkskapacitet i 2020 vil være for
svundet – svarende til en tredjedel af 
dagens kapacitet på store, danske 
kraftværker. Reduktionen medfører 
samtidig, at der ikke er nok kapacitet 
til at forsyne danskerne med strøm i 
situationer, hvor vindmøllerne ikke 
kan matche forbruget.

Dansk Energis administrerende 
direktør, Lars Aagaard, kalder ana
lysen et oplæg til debat om kraftvær
kernes fremtidige vilkår:

»Vi synes, der er behov for en åben 
diskussion af, hvilken rolle, de store 
værker skal spille i fremtidens el
system. Og ikke mindst om det er i 
samfundets interesse, at de bare for
svinder, og at vi dermed mister mu
ligheden for at forsyne os selv med 
strøm i alle tilfælde,« siger han.

Stoler på naboerne
Det er det statsejede Energinet.dk, 
som har ansvar for forsyningssikker
heden i Danmark. Her er direktør for 
Eldivisionen Torben Glar Nielsen 
enig i Dansk Energis analyse, når 
den anslår, at der vil mangle kraft
værkskapacitet i størrelsesordenen  
2 GW. Men han er ikke enig i, at det 
er et problem:

»Peaksituationen vil kun opstå i 
ganske få timer på et år. Vores behov 
for strøm er mængdemæssigt så lille 
sammenlignet med vores naboers 
produktion, at vi vurderer, at der be
stemt ikke er nogen risiko for, at de 
ikke kan og vil levere,« siger han og 
peger på, at Danmark er en del af et 
meget velfungerende europæisk el
marked, og at Energinet.dk hele ti
den selv analyserer kapacitetssituati
onen.

»Og så lægger vi stor vægt på at ud
bygge med kabler til udlandet for at 
sikre en balanceret forsyning fra lan
de såvel nord som syd for Danmark,« 
siger han.

Lars Aagaard synes ikke, at sagen 
er helt så klar:

»Vi mener, der mangler klarhed 
over, hvem der skal levere backup til 
vindmøllestrømmen, og hvordan 

rammerne for denne ydelse vil blive 
sat sammen,« siger han.

Hiver efter vejret
Analysen fra Dansk Energi kommer 
på et tidspunkt, hvor de store kraft
værker allerede hiver efter vejret  
– både på grund af lave elpriser og  
lav efterspørgsel på strøm.

I dag findes der 4 mindre kraftvær
ker (under 100 MW) og 12 store cen
trale kraftværker på i alt 6.224 MW i 
effekt. Heraf er de 1.240 MW trukket 
midlertidigt ud af markedet og skal 
bruge mellem ét og tre døgn på at bli
ve klar. 1.200 MW er lagt i mølpose el
ler på vej til at blive det til nytår, mens 
6 værker har annonceret, at de vil om
lægge fra kul og gas til træpiller – det 
omfatter i alt 2.150 MW. 

At omlægge til biomasse handler 
først og fremmest om, at værkerne 
kan tjene penge ved at levere grøn 
fjernvarme, idet varmeafsætningen i 
en tid med lave elpriser bliver en vig
tigere og vigtigere del af deres økono

mi – også selvom elproduktion på 
biomasse støttes med 15 øre pr. kWh.

En anden indtægtskilde for værker
ne er den betaling, Energinet.dk gi
ver for at holde nogle værker standby 
af hensyn til forsyningssikkerheden. 
Dog udbydes ydelserne løbende, så 
der er ikke tale om en sikker indtægt.

Hos Dansk Fjernvarme, som er 
brancheorganisation for hovedparten 
af landets 450 mindre, decentrale 
kraftvarmeværker på tilsammen 
1.818 MW i effekt, genkender tek
nisk konsulent John Tang også usik
kerheden:

»Vores medlemmer er i tvivl om, 
hvordan de skal agere på den lidt læn
gere bane, og om der vil være penge 
at tjene ved fortsat at producere strøm 
sammen med varmen. Altså: Skal de 
levetidsforlænge gasmotoren eller 
købe en ny – eller skal de måske skif
te til en biomassekedel, der kun pro
ducerer varme?« siger han.

John Tang vurderer, at der findes 
kloge veje at gå – blandt andet at in

stallere store varmepumper, hvis 
man kan finde noget spildvarme som 
varmekilde. På lidt længere sigt 
mangler vi dog stadig at modne flek
sible kraftværksteknologier som for 
eksempel brændselsceller eller 
bioraffinaderier af den type, som nu 
planlægges i Maabjerg.

Energinet.dk bør skabe klarhed
Set fra sidelinjen vil Hans Henrik 
Lindboe fra konsulentfirmaet Ea 
Energianalyse dog gerne advare 
imod, at der etableres en støtteord
ning, hvor Energinet.dk betaler til 

store kraftværker, som der måske ik
ke er brug for, for det vil ødelægge 
mekanismerne på det frie elmarked.

»Til gengæld mener, jeg, at Energi
net.dk må sørge for at fremstille en 
valid og langsigtet forsyningssikker
hedsanalyse, så både selskaber og for
brugere kan få at vide, hvad regule
rings og reserveeffekt er værd om 
fem til ti år. I dag er selskaberne 
tvunget til at agere på baggrund af  
diverse konsulenters forskellige bud 
på udviklingen,« siger han. 

En anden iagttager, Jørgen Hen
ningsen, fhv. medlem af klimakom
missionen, peger på, at politikerne 
har forsømt et vigtigt aspekt i hele 
omstillingen til vedvarende energi. 
Nemlig at sørge for, at meget mere af 
vores energiforbrug omlægges til el:

»Det vil give større værdi af vind
møllestrømmen at bruge strømmen 
selv end at sende den ud af landet, og 
så vil det samtidig gavne de store vær
ker, så vi kan bevare i hvert fald nogle 
af dem,« siger han. j

Masser af vedvarende energi  
bliver de store kraftværkers død

Vi mener, der mangler klar-
hed over, hvem der skal le-
vere backup til vindmølle-
strømmen. 
Lars Aagaard, adm.dir., 
Dansk Energi

Danmark

Tyskland

Holland

Norge

Produktion: 603 TWh
Forbrug: 607 TWh
Nettoeksport: -5 TWh

Produktion: 101 TWh
Forbrug: 128 TWh
Nettoeksport: -27 TWh

Produktion: 46 TWh
Forbrug: 39 TWh

Nettoeksport: 7 TWh

Produktion: 141 TWh
Forbrug: 137 TWh

Nettoeksport: 4 TWh

Produktion: 177 TWh
Forbrug: 152 TWh
Nettoeksport: 25 TWh

Produktion: 85 TWh
Forbrug: 88 TWh
Nettoeksport: -3 TWh

UDVEKSLING AF STRØM MELLEM LANDENE
Pilene angiver, hvilke lande der udveksler 
el og er altså ikke lig med kabelføringerne. 
Generelt går eksporten fra de nordiske lande 
sydover til Tyskland og Holland.
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Biomasse/affald
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Vind

Kul

Finland

Sverige

Cirklens størrelse 
repræsenterer årlig 
elproduktion i TWh  

SKANDINAVIEN BLIVER EUROPAS  
GRØNNE KRAFTVÆRK 
I 2020 vil 90 procent af strømmen fra de nordiske lande 
være baseret på vedvarende energi eller kernekraft. Det 
viser et scenarie udarbejdet af Dansk Energi. Samtidig 
øges kapaciteten markant i forhold til forbruget, og det 
giver en stor eksport mod syd. I scenariet forudsættes det, 
at Cobra-kablet mellem Danmark og Holland er i drift.

Kilde: Dansk Energi · Grafik: Marci Papineau Gottlieb
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projektledere
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chefer/
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indkøbere

Dine annoncer bliver set med en 2013-årsaftale

Alle snakker om energioptimering. Men nu kan du også optimere dit marketing-
budget, så du rammer din målgruppe året rundt. Når du annoncerer i Ingeniøren, 
når du ud til 165.000 læsere, heraf 42.700 fagfolk med indkøbsindfl ydelse. Og 
med en årsaftale bliver din virksomhed synlig året rundt. Vi udarbejder din indryk-
ningsplan og rådgiver gerne om det optimale mix af online og avisannoncering.

Kontakt os og få en god årsaftale: 
Kåre Eliasen, 3326 5392, ke@ing.dk – Tonny Lillholm, 3326 5402, tbl@ing.dk

Optimér dit marketingbudget i 2013

– Bliv set
hele året

Læs analysen fra Dansk 
Energi: ing.dk/k#bgwa>>
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ANALYSE NYE COMPUTERTYPER TRUER 
MICROSOFTS DOMINANS.
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FJERNVARME
Af Per Nørgård, 
seniorudviklingsingeniør,  
DTU Elektro

VI HAR BRUG FOR VARME og el i vore boliger – et 
stykke tid endnu i hvert fald. Og da over halv-
delen af energien i forbindelse med el produ-
ceret ved forbrænding af f.eks. kul, biobrænd-
sel eller affald bliver til varme, er det rigtig for-
nuftigt også at udnytte varmeproduktionen til 
f.eks. fjernvarme. 

VI MÅ DOG IKKE GLEMME at varmt vand blot er 
en blandt flere måder at transportere energi 
rundt på – det varme vand er en såkaldt ener-
gibærer. Andre energibærere er el og gas. Og 
fjernvarme er som energibærer dyrere end bå-
de el og gas – i investeringsomkostninger, i 
driftsudgifter og i energitab. Det er således ik-
ke nødvendigvis en samfundsmæssig god idé 
at udbygge fjernvarmen, hvis det samtidig kræ-
ver en udbygning af varmeproduktionen, som 
der ellers ikke ville have været behov for – eller 
hvis fjernvarmeudbygningen er med til at hol-
de kunstigt liv i en varmeproduktion, som el-
lers burde lukkes ned.

OPBYGNING OG INVESTERING i en fjernvarme-
infrastruktur i et område lægger kraftige bin-
dinger på energiløsningerne i dette område i 
mange år frem. Derfor er disse fem udviklings-
tendenser vigtige at have med i overvejelserne: 
1) Fremtidens byggeri vil have så lille behov for 
ekstern varmeforsyning, at det ikke retfærdig-
gør fjernvarme, idet el forventes at blive den 
eneste eksterne energiforbindelse.
2) Affald vil i fremtiden i højere grad blive gen-
anvendt i stedet for at blive brændt af.
3) På grund af øget sol- og vindkraft bliver der 
mindre central kraftvarmeproduktion.
4) Naturgassen suppleres/erstattes efterhånden 
med biogas.
5) I fremtiden erstattes (natur)gasfyr i husstan-
dene med enheder, der producerer både el og 
varme (mikrokraftvarme), da el har en højere 
værdi end varme.

ALLE DISSE TENDENSER peger på mindre fjern-
varme og mere differentieret anvendelse af (na-
tur)gasnettet på sigt. Det kan derfor undre, 
at energiministeren har planer om at udvide 
fjernvarmen til områder, som i dag er naturgas-
forsynede. Der synes at være behov for en uvil-
dig analyse af, om det virkelig er en god idé at 
udvide fjernvarmen til netop disse områder. j

Deltag i debatten:
 ing.dk/k#bnn4

Kronik      Skal fjernvarmen virkelig 
udvides til naturgasområder?

Verdens største software
selskab, Microsoft, har ind
set, at Windows 8 kan blive 
et spørgsmål om liv eller død.

IT
Af Magnus Bredsdorff mbr@ing.dk og 
Jesper Stein Sandal jss@version2.dk

Læsere, som er blevet trætte af at ven-
te på, at deres gamle Windows XP-
computer snurrer sig igennem en 
nærmest endeløs opstartsprocedure, 
har fået et realistisk alternativ. For 
sølle 229 kroner kan selv brugere af 
denne aldrende Windows-version op-
gradere til nyeste skud på stammen, 
Windows 8, som ifølge Microsoft 
bl.a. starter væsentligt hurtigere.

Det er tæt på en foræring – og helt 
nye toner fra verdens største soft-
wareselskab. Ville man opgradere sin 
XP til Windows 8’s forgænger, Win-
dows 7, kostede det rundt regnet det 
samme som at købe en fuld version.

Det kunne altså snildt blive lige så 
dyrt som at købe en ny netbook – den 
kategori af billige bærbare, der i et 
par år holdt pc-salget oven vande, 
men som ikke kan længere: Salget af 
pc’er dykkede i tredje kvartal i år 8 
procent, det kraftigste fald i over ti år. 

Det har hidtil taget to til tre år for 
en ny version af Windows at vælte for-
gængerne af tronen, men så længe 
har Microsoft ikke råd til at vente 
denne gang. Foræringspriserne på 
opgradering er et udtryk for, at hele 
Microsofts forretning er på spil – for 
første gang i Windows’ historie er 
pc’ens rolle  som vores primære  
arbejdsredskab truet.

Tablet-computerne kommer
Hvorfor Microsoft bekæmper den 
udvikling med slagtilbud på opgra-
dering af gamle pc’er vender vi tilba-
ge til, men årsagen til udviklingen er 
naturligvis tablet-computerne. Alene 
Apple sælger næsten 200.000 iPads 
hver dag, og de færreste, som lige har 
købt en ny iPad, køber også en ny pc.

I sig selv udgør det ingen katastro-
fe for Microsoft. Windows-logoet sid-
der stadig på ni ud af ti traditionelle 
pc’er – over en milliard computere i 
alt – og Windows er stadig eneråden-
de på de fleste arbejdspladser, for her 
vil de færreste nøjes med en iPad. 

Men grænserne flytter sig: En ræk-
ke danske kommuner har købt iPads 
til deres elever i stedet for traditionel-
le pc’er, og samtidig vinder hybrider-
ne frem – tablet-computere, som man 
kan koble f.eks. et tastatur til, så de 
fremstår som en komplet, bærbar pc.

Hidtil har Microsoft været stort set 
fraværende på touch-skærme. Tek-
nisk fungerede Windows 7 upåklage-
ligt på sådanne skærme, men desig-
net haltede gevaldigt, hvis det skulle 
betjenes med pølsefingrene.

Det ændrer Windows 8 radikalt. 
Microsoft har redesignet systemet fra 
grunden til at fungere godt på tryk-
følsomme skærme. De samme de-
signtræk går igen fra mobiltelefon 
over tablet til en almindelig pc.

Men hvor traditionelle pc’er med 
Windows 8 væltede ud i butikkerne, 
da Microsoft lancerede systemet, kræ-
ver det stor ihærdighed at opdrive en 
tablet eller hybrid med det nye styre-
system på det danske marked, og selv 
i USA er udvalget yderst begrænset.

Microsoft er frustreret og kan ikke 
leve med, at traditionelle partnere 
som HP og Dell ikke sprøjter nye 
Windows-baserede tablets ud. Derfor 
står selskabet selv bag to tablets med 
Windows 8 – kaldet Microsoft Sur-
face – og topchef Steve Ballmer går så 
langt som til at kalde Microsoft ‘leve-
randør af tjenester og enheder’ og alt-
så ikke længere et softwarefirma.

Derfor foræringsprisen
Windows sælger altså ikke længere 
sig selv. Tjenester som kontorpak-

ken Office er flyttet ud i skyen og 
kan bruges fra en browser. Enheder 
vil Microsoft stadig gerne samarbej-
de med partnerne om, sådan som 
det er sket med Nokia om mobiltele-
foner.

Det har dog hidtil været en drønen-
de fiasko. Hvis ikke Nokia havde 
holdt brandudsalg af sine mobiltele-
foner til noget nær kostpriser, så hav-
de Windows været helt fraværende i 
det marked.

Det bringer os tilbage til forærings-
prisen på at opgradere en pc til Win-
dows 8. Microsoft skal overbevise 
kunderne om, at det nye design er 
værd at betale for. Markedsføringen 
begynder naturligt nok med en milli-
ard nuværende pc-brugere. Hvis de 
ikke tager Windows 8 til sig, så bliver 
det garanteret ingen succes på tab-
lets. Og hvis det ikke duer på tablets, 
så kan Microsoft se frem til fortsat  
fiasko på mobiltelefoner.

Microsoft sætter barren så lavt som 
muligt med sin foræringspris og de 
beskedne krav til hardware. Kunder-

ne skal ikke sige nej tak på grund af 
prisen eller hardwarekravene.

Den totale sammensmeltning
Med Windows 8 lægger Microsoft sig 
i selen for at udviske grænsen mellem 
en tablet og en bærbar pc. Kommen-
de hybrider kan bruges som tablets i 
sofaen, som bærbar på konferencen 
og i en dockingstation på kontoret.

Ikke så forfærdeligt mange år ude i 
fremtiden venter den fuldstændige 
sammensmeltning af pc og mobil. På 
pc’en har Microsoft stadig det største 
udbud af programmer. Redaktionens 
Adobe InDesign og regnskabsafdelin-
gens Microsoft Axapta bliver næppe 
foreløbig betjent fra en mobiltelefon.

På tablet-pc’er og mobiltelefoner er 
det lige omvendt. Her er brugerne 
vænnet til, at software hedder apps, 
og at de i hovedsagen er gratis. De fin-
des i hundredtusindvis til Apples 
produkter og Android, men endnu 
ikke til Windows.

Microsoft har mere end Windows 
på spil, først og fremmest Office -

pakken, der er næsten lige så fast in-
ventar som Windows på arbejds-pc’er 
verden over. Hvis nedturen for Win-
dows breder sig til erhvervslivet, vil det 
også ramme koncernens kontorpro-
grammer. Det er også derfor, Micro-
soft har gjort Office-pakken tilgænge-
lig på både de nye tablets og på mobil-
telefoner for at fastholde fodfæstet.

Microsoft er milevidt fra den kon-
kurs, som truer Nokia. Seneste kvar-
talsoverskud på 32 mia. kr. vidner om 
mere end solid business. Men for fem 
år siden kunne samme Nokia prale 
med et årsoverskud, der steg 44 pro-
cent til 62 mia. kr.

Microsofts businesscase er mere 
solid, og forandringerne på særligt 
erhvervsmarkederne for it-ydelser 
sker langsomme end udviklingen af 
nye mobiltelefoner. Men Microsoft 
har indset, at det på nogle områder er 
sidste udkald for at hoppe på toget. 
Spørgsmålet er, om partnerne følger 
med i samme tempo, eller om Micro-
soft må fortsætte ad Apples vej: pro-
ducere sin egen hardware. j

Derfor får du Windows 8 smidt i nakken

Nye computertyper presser Microsoft
Salget af traditionelle pc’er falder – ind kommer tablets og andre håndholdte enheder, hvor Microsoft ikke har samme de facto 
monopol på styresystemet, som de har været vant til på pcfronten.

smartphonetabletpc

30

305

358

Millioner solgte enheder på verdensplan

2013 (prognose)2012 (prognose)2011

170

391

855

117

367

700

80

364

494

2010

PC-SALGET STÅR STILLE
Salget af smartphones er på få år eksploderet, og også tabletsalget vokser kraftigt.

LINUX-VERSIONEN Ubuntu fås 
i en udgave, der kan køre på en 
Android -smartphone og omdanne 
den til en fuldgyldig konkurrent til 
en Windows-pc, hvis den bliver sat 
i en docking-station.

PADFONE fra Asus er en 
Android-baseret mobiltelefon, 
der kan bruges som en tablet 
ved hjælp af en særlig ‘dock-
ing-skærm’. 

APPLE satte gang i en revolu tion 
med sin iPad, som firmaet sælger 
næsten 200.000 eksemplarer af 
hver dag – og de færreste køber  
en ny pc til privaten, når de lige  
har købt en iPad.

WINDOWS 8 er bygget til også at 
fungere på touchskærme. Men hard-
ware-producenternes opbakning har 
været halvhjertet, så Microsoft har 
selv lanceret to nye tablets, begge  
under navnet Surface. 

Kilde: IDC · Grafik: Marci Papineau Gottlieb
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www.sikringer.dk
- et            selskab
S I K R I N G E R

+45 8682 8175
cb@sikringer.dk

ID
A

s forsikringer tegnes gennem
 ID

A
 FO

R
SIK

R
IN

G
 - IN

G
EN

IØ
R

ER
N

ES FO
R

SIK
R

IN
G

SG
RU

PPE Forsikringsagentvirksom
hed

tand-
forsikring

---------------
få en pris og tegn forsikringen 

online på idaforsikring.dk

er du forsikret
 mod det uventede?

---------------

spar op til 30 % 
kun for ingeniører og 

cand.scient.er

®

www.parameter.se                                          karsten.nielsen@parameter.se

Smart kamera 
eller Vision systemer

Find - Inspicere - Klassificere

Westerberg Komponenter A/S Westerberg Komponenty Sp. z o.o.

Telefon: +45 70 205 106 +48 32 752 2204
E-mail: info@westerberg.dk info@westerberg.pl
Web: www.westerberg.dk www.westerberg.pl

Westerberg Komponenter, specialister i

 Batterier med over 20 års levetid

Temperaturer: -55°C til +130°C 

Kapaciteter: 0,4 - 35 Ah 

Spænding: 3,6 V

 

Vi tilbyder specifikke levetidsberegninger, 
der viser den nøjagtige levetid i dit produkt.
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Numbers Section

 Story 1. Translation 
Graphic shows the amount 

of energy being produced in 
Scandinavia and how  

the countries share with  
each other

Story 2. Translation 
Graphic highlighting the 

stagnation of the PC market 
sales in comparison to the 

mobile and tablet market
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Bonnier Publications

Art Director 
Danish Personal  

Finance Magazine

Cover Redesign 
• New Logo 

• New Typography 
• New Layout 

• Art Directed Illustration
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Boliglån

EUROLÅN GIVER
SKATTERABAT
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 • SPAR OP TIL 50% – Priser hos 187 VÆRKSTEDER 
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Redesign focused on the user experience.  
More  graphics were brought in with: multiple  
levels of information, easy to read tables and  
diagrams, and small news bites. The architecture  
of the magazine became easier to navigate through.  
In the year following the redesign circulation 
was up 10.5% and readership 7.6%. 
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Boliglån sikker gevinst med afdragsfrihed

Aktier 
tjen penge 
på valget

Skat 
så let fjerner 
dU din topskat 

Investering 
de bedste  

Urkøb

14 gyldne 
Pensionsr  d

14 gyldne 
Pensionsr  d

kæmpe 

gUide!
side 29-41

Aktiekrise 
Undgå de værste 

bankaktier

           Læs også
• her får du størst afkast
• det skal du nå, før du fylder 60
• sænk skatten med livrente

           Læs også
• her får du størst afkast
• det skal du nå, før du fylder 60
• sænk skatten med livrente
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Subprime- 
 kriSenS
ground zero
Historien om subprimekrisen begynder og ender med 
kasinobyen Las Vegas. Den handler om, hvordan over-
mod og grådighed overvandt fornuften i økonomien, og 
derfor er det både ironisk og naturligt, at fortællingen 
udspringer netop her – i verdens absolutte epicenter 
for gambling og lykkejageri. af anders ankerstjerne ■ redaktionen@penge.dk

▲

 n
evadaørkenens brændende vind fejer gennem gaderne i verdens notorisk mest 
gæstfrie by og får omkring to millioner indbyggere og en million turister til at 

holde sig inden døre. I sikkerhed bag ruder og aircondition beskytter de sig imod 

den stegende middagshede, der lægger forstædernes kvadratiske boligkvarterer 

øde hen. Det kan være svært at forestille sig, men det er netop her, i hjertet af Las 

Vegas, at vi leder efter forklaringen på den såkaldte subprimekrise, der ramte boligmarkedet 

i gamblernes hovedstad hårdere og hurtigere end noget andet sted i Amerika. 

Det står dog hurtigt klart, at svaret på spørgsmålet om, hvordan det amerikanske bolig-

marked løb løbsk, findes i både en simpel og en kompliceret version. Den komplicerede 

inkluderer en uoverskuelig blanding af finansielle aktører, demografiske konjunkturer og 

ikke mindst en lang række af eksotiske og lettilgængelige låneprodukter, der blev sluppet 

løs blandt ivrige amerikanske boligkøbere med en blanding af usædvanlig stor generøsitet 

og meget uheldig timing. Den simple er den klassiske fortælling om den type af euforisk 

optimisme og håbefuld flokmentalitet, der altid ligger bag finansielle bobler.

Det finansielle mareriDt
Det er ikke småting, som det amerikanske boligmarked har været udsat for. Ifølge den 

nationale sammenslutning af ejendomsmæglere i USA er antallet af bolighandler nu under 

fem millioner om året, og det er mere end to millioner færre end i 2005. Også prisstatistikken fo
to
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OL sender Kina    mOd nye højder
Lige nu er kinesiske aktier billigere end danske. det vil de Olympiske Lege ændre                     – Kinas største virksomheder vil få maksimalt udbytte af verdensbegivenheden. 
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▲

OL sender Kina    mOd nye højder
Lige nu er kinesiske aktier billigere end danske. det vil de Olympiske Lege ændre                     – Kinas største virksomheder vil få maksimalt udbytte af verdensbegivenheden. 

][ fOKus på Kina
i østen stiger Kurserne

af carsten vitoft ■ redaktionen@penge.dk
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[ 

 F
orestil dig en iskold og begavet, slipseklædt psyko-
pat, som ikke nærer nogen som helst følelser over for sine 
medmennesker. Han reagerer 100 procent rationelt på enhver 
udfordring og lader ikke sine handlinger styre af forfænge-
lighed. Vor ven er samtidig udstyret med en klæbehjerne og 

har en formidabel evne til se mønstre i store talrækker. 
Til sammen ville alle disse egenskaber gøre ham til den perfekte 

porteføljemanager. Men da vores fi gur næppe eksisterer i den vir-
kelige verden, er investeringsbankerne nødt til at konstruere ham. 
Som det grundlæggende materiale benyttes en krøllet kreativitet 
tilsat en stor dosis rå viden, der omsættes til avancerede algoritmer 
og intelligente netværk.

Resultatet bliver en række avancerede computerprogrammer, der 
både kan behandle enorme mængder af data med lynets hast og 
derefter selv agere i markedet og handle de aktier, som programmet 
dikterer, at der måtte være en hurtig gevinst i. 

Næste skridt på udviklingsstigen er de såkaldte intelligente net-
værk, der bedst kan sammenlignes med en skakcomputer, som i dag 
lammetæver enhver stormester af kød og blod. Ingen ved præcist, 
hvordan skakcomputeren fi nder frem til et givent træk, men slut-
resultatet er ikke til at tage fejl af. 

På samme vis gælder det for de intelligente netværk, der er de-
signet til at fi nde forslag til køb og salg af aktier efter at have gen-
nemtygget enorme datamængder.

HJERNENS DESIGN MATCHER IKKE AKTIEMARKEDET 
Et sådant intelligent netværk har en aktieekspert hos en stor, pro-
fessionel dansk investor konstrueret. Både aktieekspert og investor 
ønsker dog at være anonyme, da netværket endnu ikke er færdig-

Computergenerede handeler, neurale 
netværk og screeningsværktøjer bliver 
brugt af professionelle investorer for at 
slå markedet. Det handler nemlig om 
at få bragt følelserne under kontrol. 
Lignende værktøjer er efterhånden også  
tilgængelige for private investorer. 

DEN BEDSTE 
INVESTOR 
ER EN PSYKOPAT

COMPUTEREN VÆLGER 
DEN BEDSTE PORTEFØLJE

For tre et halvt år siden udvalgte screeningsværktøjet 
StockR8 en portefølje på 22 danske aktier, der siden har kla-

ret sig markant bedre end det sammenlignende indeks.

Computerens valg er steget: 80%

Copenhagen Benchmark PI: 62%

AF JØRGEN RASMUSSEN ■ JORGEN.RASMUSSEN@PENGE.DK

SLÅ MARKEDET
SÆT FØLELSERNE UD AF SPIL]
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udviklet. Men de foreløbige indikationer på systemets evne til at 
udvælge en aktieportefølje er ikke til at tage fejl af. Computerpro-
grammet slår markedet.

Ifølge aktieeksperten har systemet to fordele: Dels kan netvær-
ket overskue enorme datamængder, dels 
er »maskinen« totalt befriet for følelser og 
anden irrationel tankegang. En af men-
neskets store svagheder både som privat 
og professionel investor er, at vi engagerer 
os følelsesmæssigt i vore handlinger. Det 
betyder, at vores hjerne ikke er gearet til 
at tackle udfordringerne på de fi nansielle 
markeder. Dertil kommer, at det er meget 
vanskeligt at overskue eller se sammen-
hænge i meget store datamængder.

»Vi er alle belastede af vores psykologi, 
og den største fjende for en investor er de psykologiske faldgruber. 
Derfor er man er nødt til at inddrage den kendsgerning, at ens hjerne 
har et »forkert design« set i forhold til kravene i fi nansverdenen,« 
fastslår han.

Aktieeksperten peger desuden på, at videnskaben har fastslået, at 
det tog den biologiske udvikling op mod 100.000 år at udvikle vores 
hjerne. Den er nærmest skræddersyet til et jægersamfund, hvor man 
ville dø af sult, hvis man ikke var i stand til at nedlægge et bytte. 

»Men på aktiemarkedet er behovet det stik modsatte. Her kræves 
der tålmodighed i den store stil, og ofte fi nder man de høje afkast 
dér, hvor der tidligere slet ingen afkast var at fi nde,« fastslår han.

PAS PÅ FØLELSERNE
En af fordelene ved computerstøttet børs-
handel er altså, at investor ikke risikerer at 
blive fanget i sit eget følelsesmæssige spind 
af mere eller mindre irrationelle tanker og 
handlinger. Men selv om computerstøttet 
handel kun i begrænset omfang kan benyttes 
af private investorer, kan du alligevel undgå 
de værste faldgruber som investor.

Ifølge neurobiolog Lone Frank handler 
det først om fremmest om at have indsigt 
i sit eget sjæleregister og kunne styre sine 

følelser, hvis man vil være en god investor.
»Vores følelser er med i alt, hvad vi foretager os, så du kan ikke 

undgå påvirkningen fra dem, men du kan blive mere bevidst om 
følelsernes rolle i investeringsprocessen. Derfor er det vigtigt, at du 
analyserer dig selv og dine handlinger og forsøger at opnå en vis 
selvindsigt i dit følelsesliv. Find ud af, hvornår du får det dårligt 
med dine investeringer, og hvad der sætter gang i dine optimistiske 
og pessimistiske følelser,« siger Lone Frank og peger på et af de 

▲

NETVÆRKET KAN 
overskue enorme 
datamængder, OG 

SAMTIDIG ER DET befriet 
for følelser.

I den Oscarbelønnede fi lm 

»Wall Street« spiller Michael 

Douglas børsspekulanten 

Gordon Gekko, der har en 

række psykopatiske træk. 

SLÅ MARKEDET
SÆT FØLELSERNE UD AF SPIL[ 
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][ PÅ AFKASTJAGT
DE NYE EMERGING MARKETS

Interessante lande og selskaber i Afrika og Mellemøsten
Nedenstående lande og selskaber er blandt dem, som investeringsforeningerne Sydinvest og Bankinvest fi nder interessante. Der er alene tale om 

et lille udpluk, som ikke må forveksles med egentlig investeringsrådgivning. Sydafrika og Emiraterne er de mest etablerede og sikre markeder.

Nigeria Stort potentiale i at udvikle 
sin olie- og metalindustri til i højere grad selv at 
forædle produkterne frem for blot at eksportere 
råvaren. Er ved at opbygge en statslig oliefond.
INTERESSANTE SELSKABER:
■ United Bank for Africa PLC www.ubagroup.com 
■ Dangote Sugar Refi nery PLC www.dangote-
group.com ■ Flour Mills Nigeria PLC
www.fmnplc.com. 
Alle på Nigerian Stock Exchange. Via GDR’s kan der 
investeres i førstnævnte via internationale banker. 

Angola Rigt på uudnyttede oliereserver tæt ved 

havet, som gør olien nem at fragte væk. Landet er 

efter årtiers borgerkrige ved at blive mere roligt. 

Har dog endnu ikke et udviklet aktiemarked.

Zimbabwe nævnes som et, på sigt, spændende 
marked. Rigt på kobber, guld og landbrugsjord, 
men lider under præsident Robert Mugabes hårde 
styre. Endnu ikke et tilstrækkeligt udviklet marked, 
men når den aldrende Mugabe en dag ikke længe-
re sidder tungt og diktatorisk på magten, kan det 
give grobund for økonomiske reformer og vækst.  

Sydafrika
INTERESSANTE SELSKABER: 
Sasol Ltd www.sasol.com ■ MTN Group www.mtn.
com ■ Exxaro Resources Ltd www.exxaro.com.
Alle noteret på Johannesburg Stock Exchange. 
De to førstnævnte også via ADR’s (american 
depositary receipts) i USA.

Forenede Arabiske Emirater
INTERESSANTE SELSKABER 

■ Arabtec Holding Company, Dubai 
http://195.229.92.204/arabtecholding 

■ Emaar Properties, Dubai www.emaar.com 
■ Abu Dhabi Commercial Bank, 

Abu Dhabiwww.adcb.com.
De to første selskaber er noteret på 

Dubai Financial Market, det sidste på 
Abu Dhabi Securities Market.

Egypten
Godt potentiale med mange unge og billig 

arbejdskraft. Men religiøse spændinger øger 
risikoen for ustabilitet.

INTERESSANTE SELSKABER:  
■ Orascom Telecom Holding 

www.orascomtelecom.com ■ Orascom 
Construction Industries www.orascomci.com 
■ ElSewedy Cables Holding Company www.

elsewedycables.com.
Selskaberne er noteret på Cairo & Alexandria 

Stock Exchange, og de to førstnævnte også 
på børsen i London via GDR’s 

(global depositary receipt).

1 Angola 
22,4%

2 Ækvatorialguinea 
19,8%

3 Liberia 
13,8%

4 Republikken Congo 
12,4%

5 Den Demokratiske Republik Congo 
11,4%

TOP 
5 

BNP

AFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKAAFRIKA MELLEMØSTENMELLEMØSTENMELLEMØSTENMELLEMØSTENMELLEMØSTEN

De fem 
afrikanske 
lande med 

højst økono-
misk vækst i 
BNP i 2007. Kilde: IMF
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HVOR LANG TID TAGER DET?
Ikke ret meget,

 da det som udgangs-
punkt er dit pengein-
stitut, der ordner alt 
papirarbejdet for dig. 

Der er par dokumenter, 
der skal skrives under, hvilket 

kan ordnes per brev. 

HVOR SVÆRT ER DET?
Svært. 

Det er kom-
plicerede 

dokumenter, der kræver erfa-
ring og viden, men det er dit 

pengeinstitut, der udfærdiger 
alle dokumenterne og sørger for 

tinglysning og registrering.

HVAD KOSTER DET?
Fra 1.400 kr. 

Som minimum 
koster det ting-
lysningsafgiften 
på 1.400 kroner 
plus betaling til 
banken for papirarbejdet. Men 

er du en god kunde, kan du må-
ske slippe for bankgebyrer.

HVAD TJENER DU PÅ DET?
1,5 procent

I form af sparet 
stempel på 1,5 

procent af pante-
brevets værdi. Ved 

1 million kroner 
bliver det til 15.000 kroner.

GODT TIPBilligt lån

et lån med sikkerhed i bo-
ligen er det absolut billigste på 
markedet, men desværre skal 
man betale en irriterende, varia-
bel tinglysningsafgift på 1,5 pro-
cent af lånebeløbet. Ved et lån 
på 1 million kroner bliver det 
således 15.000 kroner – foruden 
den obligatoriske faste tinglys-
ningsafgift på 1.400 kroner.

Men du kan muligvis undgå 
afgiften på 1,5 procent, hvis 
du er årvågen. Det kræver dog 
rettidig omhu, allerede når du 
køber din ejerbolig.

Har sælger realkreditlån i bo-
ligen, kan du så at sige overtage 
den tinglysning, han allerede 
har betalt afgift af.

Det er ganske normal pro-
cedure, hvis du i forbindelse 
med købet selv skal optage 
realkreditlån. Havde sælger ek-
sempelvis et lån i boligen på 1 
millioner kroner, slipper du for 
at betale tinglysningsafgiften 

på 1,5 procent af den første mil-
lion, du selv låner.

SÅDAN GØRES DET
Mere overraskende er det, at du 
kan »gemme« den betalte ting-
lysningsafgift til senere brug. 
Havde sælger en større gæld i 
boligen, end du selv får brug 
for at stifte, er det imidlertid en 
mulighed. Det foregår på føl-
gende måde:

Vi antager igen, at sælger har 
et tinglyst lån i boligen på 1 mil-
lion kroner, mens du selv køber 
boligen kontant. Du har altså 
ikke brug for at overtage sælgers 
betalte tinglysningsafgift. Med 
et par kunstgreb kan din bank 
i stedet overføre tinglysnings-
afgiften til et ejerpantebrev i dit 
navn, som du kan have liggende 
i skuffen, indtil du en dag skulle 
få behov for at låne penge. 

Til den tid kan dette ejerpan-
tebrev så skaffe dig et billigt 

banklån med pant i ejerboligen, 
uden at du skal betale tinglys-
ningsafgift.

I praksis sker det ifølge grup-
peleder Lene Møller i Ringkjø-
bing Landbobank ved, at banken 
på købstidspunktet opretter et 
lån i dit navn på realkreditlig-
nende vilkår, i dette tilfælde på 
1 million kroner, hvor sælgers 
betalte tingslysningsafgift gen-
bruges. 

»Umiddelbart efter indfries 
lånet og laves af banken om til 
det ønskede ejerpantebrev, som 
kan pantsættes over for ban-
ken, hvis du eksempelvis se-
nere vil oprette en kredit med 
sikkerhed i boligen,« forklarer 
hun. Her og nu koster det dig 
1.400 kroner for tinglysning af 
bankens realkreditlignende lån 
samt 1.400 kroner for tinglys-
ning af ejerpantebrevet. 

Du sparer du altså de 1,5 pro-
cent af lånebeløbet.

DEN REELLE PRIS
Den reelle pris er dermed, at 
du ender med at måtte betale 
en ekstra omgang tinglysnings-
afgift på 1.400 kroner samt 
eventuel betaling til banken for 
arbejdet. 

Du kan også siden benytte ejer-
pantebrevet til at oprette et nyt 
realkreditlån. Her vil man dog 
skulle gentage hele den beskrev-
ne procedure, så der løber ekstra 
faste tinglysningsgebyr på. 

Hele konstruktionen forud-
sætter naturligvis din banks 
medvirken, men der er efter-
hånden en lang række større og 
mindre banker, der tilbyder mu-
ligheden til deres kunder.  ■ FO
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Gem stempel, og spar stort
Køber du en bolig med gæld i, kan du »overtage« pantebrevet og have det 
liggende i tilfælde af, at du selv en dag får brug for et billigt lån i boligen. 
AF ESBEN SYLVEST ■ ESBEN.SYLVEST@PENGE.DK

I NÆSTE MÅNED
Sådan reducerer du bidraget 

på dit realkreditlån.

ENKELT, MEN 
EFFEKTIVT

På denne side sætter vi hver 
måned fokus på et privat-

økonomisk godt tip, som giver 
en kontant beparelse.

Køber du bolig med gæld, så sørg for at 

overføre stemplet fra sælgers gamle lån 

til et ejerpantebrev, hvis dit lånebehov er 

mindre, end den gæld sælger havde. 
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 H
øje oliepriser 
har medført 
kraftig vækst i 
købekraften hos 

de 27 millioner indbyggere,  
der befolker verdens syvende-
største olieproducent, og det 
har sat turbo på indtjeningen i 
ØK. Koncernens væsentligste 
indtjeningskilde er nemlig 
Foods-divisionen, der har en 
markedsledende position i 
netop Venezuela.

I 2007 hentede ØK cirka 75 
procent af driftsoverskuddet 
fra Foods-divisionen, der mere 
end fordoblede overskuddet 
på den primære drift til 478 
millioner kroner i 2007. Holder 
oliepriserne og den økonomi-

ske vækst i Venezuela fortsat 
niveauet, er der lagt op til en 
fordobling af omsætningen 
inden for de næste fem til syv 
år.

Ganske vist regner ØK med 
et fald i driftsmarginalen 
til 13 procent i år, hvilket på 
sigt betyder, at overskuddet 
ikke automatisk slår parløb 
med omsætningen. Sidste år 
var nemlig et bemærkelses-
værdigt godt år for Foods-
divisionen, som brillerede 
med en overskudsgrad på 18,3 
procent.

Efterspørgslen efter ØK's 
pølser, pateer og skinker var 
så kraftig, at virksomheden, 
ifølge administrerende direk-

tør Niels Henrik Jensen, var 
i stand til at hæve priserne 
mere, end væksten i omkost-
ninger faktisk berettigede til.

FORDOBLER KAPACITETEN
Foods-divisionen måtte så-
ledes se markedsandelen for 
skinker falde som følge af 
produktionsbegrænsninger. 
Men et omfattende investe-
ringsprogram på cirka 725 
millioner kroner skal rette op 
på den misere og i løbet af blot 
� re år fordoble produktions-
kapaciteten.

Første fase begyndte alle-
rede sidste år med indkøb af 
nye maskiner og produktions-
linjer, hvilket vil øge kapacite-
ten med 50 procent efter fuld 
installering i 2010. Anden fase 
består af en yderligere mo-
dernisering og udbygning af 
produktionsanlægget.

Niels Henrik Jensen under-
streger dog, at en fordobling 
af produktionskapaciteten 
ikke automatisk medfører en 
fordobling af omsætningen. 
Selv om efterspørgslen måtte 
være til stede, er det nemlig 
ikke sikkert, at råvareleveran-
dørerne kan følge med.

»Vi kan ikke regne med, at 

Tre fjerdele af overskuddet kommer fra Venezuela, 
hvor den høje oliepris ska� er indbyggere mere købe-

kraft og øger efterspørgslen efter forbrugsvarer.  

ØK NYDER GODT AF 
 DEN HØJE OLIEPRIS

Anbefaling køb

AF JØRGEN RASMUSSEN

ØKONOMISK JOURNALIST

JORGEN.RASMUSSEN@ 
PENGE.DK

KURSUDVIKLINGEN FOR ØK FRA 2003 TIL 2008

OM ØK
Børsnoteret 1897

Kurs pr. 30.05.08 357

Markedsværdi 5.365 mio. kr.

P/E-værdi (2008) 14,2

K/I-værdi (2008) 3,0

Seneste udbytte (03.04.08)
10,00 kroner per aktie

Frit omsættelige aktier 
Op til 100 procent

Forretningsområde: Kødvarer 
i Venezuela og industrielle 
ingredienser til fremstillingsindu-
strien i Syd- og Sydøstasien. 

26.08.03
ØK OPNÅR ET 
halvårsresul-
tat bedre end ventet og fastholder 
forventningerne om et driftsresultat 
på 300 mio. kroner til hele året. For-
ventningerne til EAC Foods fasthol-
des på trods af et særdeles dårligt 
økonomisk klima i Venezuela.

06.10.03
SELSKABET FRASÆLGER Plumrose i Ecuador og 
tjener 71 millioner kroner. Med salget er Foods-
divisionen 100 procent fokuseret på Venezuela.

25.03.04
EFTER KRAFTIG VÆKST i 
Foods-divisionen ender 
2003 over selskabets 
egne forventninger. For 
2004 forventer ØK et 
lignende resultat opgjort 
i danske kroner. 

27.05.04
EFTER ET FORRYGENDE 
1. KVARTAL opjusterer 
ØK sine årsforventnin-
ger til 350 millioner 
kroner på den primære 
drift mod tidligere 
ventet 316 millioner 
kroner.

18.11.04
ØK FORETAGER ENDNU EN OPJU-
STERING af årets resultat og 
venter nu et primært driftsre-
sultat på 375 millioner kroner.

31.03.05
EFTER ET PRIMÆRT drifts-
resultat på 410 millioner i 
2004 forventer ØK en tocifret 
vækst i omsætningen opgjort 
i lokale valutaer i 2005. 

30.08.05
I HALVÅRSREGNSKABET OPJUSTERER 
ØK sine forventninger og regner nu 
med et primært driftsresultat på 
385 millioner efter kraftig vækst i 
det senere frasolgte Nutrition.

Kurs

2004 forventer ØK en tocifret 
vækst i omsætningen opgjort vækst i omsætningen opgjort 
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markedet kan levere lige så 
hurtigt, som maskinerne kom-
mer op at køre. Situationen er 
ikke aktuel nu, men kan blive 
det på sigt,« forklarer han.

Foods-divisionen modtager 
i øjeblikket 35-40 procent af 
sine råvarer fra egne farme. 
Derudover hentes en del rå-
varer på kontrakt med andre 
farme, mens resten bliver købt 
på det frie marked.

TRE DIVISIONER
Selv om Foods-divisionen 
bidrager med broderparten 
af både omsætning og ind-
tjening, har koncernen dog 

to andre solidt indtjenende 
divisioner, nemlig Industrial 
Ingredients og Moving & Re-
location Services.

Industrial Ingredients di-
stribuerer ingredienser til 
industrien i en række asiatiske 
lande. Varesortimentet omfat-
ter blandt andet enzymer fra 
Novozymes, smagsstoffer til 
fødevareindustrien og ingre-
dienser til kosmetik. Divisio-
nen opererer i et fragmenteret 
marked og har gode mulighe-
der for vækst gennem opkøb, 
og fordi markedet vokser kraf-
tigt i takt med øget velstand i 
befolkningen. 

Målet er en organisk vækst 
på det dobbelte af BNP, hvil-
ket svarer til 14 til 16 procent 
årligt, og set i forhold til den 
historiske vækst siden 2004 
på 17 procent synes dette mål 
absolut realistisk.

VÆKST FREM FOR FRASALG
ØK-koncernens mindste divi-
sion er Moving & Relocations 
Services, som tegner sig for 13 
procent af omsætningen. Di-
visionen beskæftiger sig med 
nationale og internationale 
privat� ytninger samt udsta-
tioneringsydelser i Asien.

Selv om divisionen »kun« 

bidrog med 60 mio. kroner 
til driftsoverskuddet i 2007, 
var der tale om en formidabel 
forretning for ØK. Den inve-
sterede kapital udgjorde nem-
lig kun 92 millioner kroner, 
hvilket bragte afkastet op på 
forrygende 66 procent. Der-
med leverede � yttedivisionen 
et afkast på højde med Foods-
divisionen i succesåret 2007.

Selv om det er svært at se en 
fællesnævner mellem de tre 
divisioner, har ØK dog ingen 
planer om at skille sig af med 
nogen af forretningsområ-
derne. Tværtimod skal alle 
tre divisioner vokse både ved 

▲

IInvestering  AKTIEFOKUS

Venezuelas politiske le-

der Hugo Chavez henter 

sin opbakning fra den 

fattigste del af befolk-

ningen, der til gengæld 

har nydt godt af landets 

stigende olieindtægter.  

24.10.05
ØK OPJUSTERER IGEN og venter nu 
et primært driftsoverskud på 425 
millioner kroner for 2005.

14.11.05
ØK AFTALER ET SALG af Nutrition, der tegner sig 
for cirka 43 procent af koncernens omsætning. 
Prisen er 9 milliarder kroner, og selskabet oply-
ser, at provenuet vil blive tildelt aktionærerne

30.03.06
PÅ SELSKABETS ORDINÆRE generalforsamling 
udloddes et udbytte på 415 kroner per aktie, 
hvilket mere end halverer kursen.

16.08.07
ØK opjusterer sine forventninger til 
2007 fra 375 til 475 millioner kro-
ner og lancerer i samme omgang 
et nyt aktietilbagekøbsprogram.

09.10.07
EN FORNYET FRYGT FOR RECESSION i USA får ØK-aktien 
til at styrtdykke med 25 procent over de næste 43 
dage. Selv ikke en opjustering af koncernens forvent-
ninger til 2007-resultatet fra 475 til 575 millioner 
kroner er i stand til af bremse kursfaldet.

28.02.08
ÅRSREGNSKABET giver et resul-
tat på 603 millioner kroner. For 
2008 venter ØK et driftsover-
skud på 540 millioner kroner 
på grund af øgede omkostnin-
ger i EAC Foods.

19.02.07
ÅRETS FØRSTE AKTIEKORREKTION 
rammer ØK-aktien, der dykker 
med 12 procent over de næste to 
og en halv uge.
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Danske Bank 
76,4 mia.

Nordea 
136,4 mia.

Amagerbanken
1,0 mia.

Eik Bank 
1,2 mia. 

Nordfyns 
Bank
0,2 mia.
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1,2 mia.
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Sparekassen Lolland
1,8 mia.

Sparekassen Faaborg
1,4 mia.

Sydbank
9,1 mia.

Jyske Bank 
12,7 mia.

Ringkjøbing 
Landbobank
2,8 mia.

Spar Nord 
Bank
3,8 mia.
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InvesterIng
I denne måneds investeringssektion anbefaler Aktiefokus, på trods af uvejret på de globale aktiebørser, køb af cement- og mineralvirksomheden 

FLSmidth. Selskabet befinder sig i en perspektivrig branche, hvor der globalt set er udsigt til strukturel vækst. Læs mere på de næste sider. 

de sårede banker
 B

ankaktier over hele verden er i år blevet ramt ekstra 
hårdt af den bristede amerikanske boligboble, der med 
sine massive tab spredte sig til hele den globale finans-
sektor. Penge er tillid, og tilliden blandt bankerne er 

forsvundet de seneste måneder, hvilket trækker hele verdensøko-
nomien ned. I Danmark er alle pengeinstitutter ramt. Dog er det 

bemærkelsesværdigt at se nedenstående bob-
lediagram over bankaktierne i large og mid 
cap-segmentet. Farverne viser, hvor meget ak-
tierne er faldet siden årsskiftet. Heraf fremgår 

det, at den store, solide og velindtjendende Danske Bank er nede 
med over 40 procent, mens den lille Lån og Spar Bank er faldet min-
dre end 20 procent. Både kurs/indre værdi og P/E-værdierne er også 
i bund, hvilket indikerer forventning om reduceret indtjening de 
kommende år. De store fald og lave nøgletal åbner for at gøre nogle 
gode handler. Tør du købe, så spred dig på flere bankaktier. ■

fokus på de bedste investeringer

Sådan læSer du 
boblediagrammet:  
Størrelsen på boblen viser aktuel 
markedsværdi (24.10.08). Farven 
viser fald i markedsværdi siden 
årsskiftet. Den vandrette akse 
placerer boblerne efter kurs/indre 
værdi, mens den lodrette akse 
placerer boblerne efter P/E-værdi.
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