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Forventningernes
samfund
 Vi forventer konstant fremgang – helst med
omkring 2,6% i DK hvert år
 Det gælder det såvel det materielle som det
immaterielle i livet
 Boligen udgør den største privatøkonomiske
post hos danskerne
 Store forventning til størrelse, omgivelser og
service i boligen
 Det samme gælder til den kommunale service

Befolkningsudviklingen
Danmark 2017-2027
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Befolkningsudviklingen
2015-2030 (Prog 2015)

Nettotilflytning til danske kommuner fra Danmark, 2016,
i pct. af befolkningen ultimo året før

Fremtiden og
fremskridtet
 Pas på entydige prognoser
 Stort bolig behov i små og mellemstore byer
 Byers og områders størrelse og udvikling
afhænger af flere faktorer:
 Geografien – opland og nærhed til større by
 Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik
 Området DNA og samarbejde på tværs erhverv og
det offentlige - visionær købmandsskab /ildsjæle!
 Investorer og byggefolk
 Se Bolius By statistik i kommuner 2006 til 2016

Mega tech
2050

Det 3. led af den digitale
revolution
 Teknologi og digitale systemer styrer drift,
kommunikation, og megen borgerrelation
 Teknologi, nye software som forbinder og integrerer,
tracker systemer, produkter og services
 Automatisering og optimering af produkt og service i
alle sektorer og brancher
 Mod større effektivitet og kvalitet og lavere pris i
produkt og service til borgere og kunder
 Vi lever i en giga - bølge af nye teknologier, som
smelter sammen og bruges på kryds og tværs af
brancher og sektorer - Så vær åben og nysgerrig!

3D print China
Sparer

En bygning skabes
i 2045
 Selvkørende forsyning til byggeri
 3D print at besværlige bygningsdele eller alle
flader i huset
 Humane robotter til montage af bygningsdele i den
overordnede konstruktion
 Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri
 Bygningen optimeret efter anvendelse fra
begyndelsen, den er energiproducerende og
genbrugsvenlig

Byggeri – meget på vej
 Nye materialer og nemme anvendelsesmåder
 Indlejret teknologi i vægge, døre og hele
bygningen, som måler, styrer og kontrollerer.
 Nye styringssystemer af den nye teknologi –
som giver en mere effektiv drift af bygninger
f.eks. vand, el og varme samt it-udstyr
 Måling af vedligeholdelse og optimale
tidspunkt for indsats i byggesektoren

Industriproduktion 4.0 og
kommunen
 I det offentlige vil man i de kommende år formentlig via
fælles indkøbsaftaler foretage store investeringer i i
robotter og nye intelligente systemer
 Det sker for at optimere produktivitet og effektivitet via
automatisering af alle de mulige services og
driftsopgaver
 Fremover vil mange opgaver herunder rutinefunktioner
indenfor service og drift varetages af intelligente
robotter eller systemer
 Stor forskydning fra lønkroner og ansatte til ny
teknologi på alle områder

Konsekvens
Sundhed og ældre







De ældre – som har brug for assistance til rengøring,
badning og indkøb får bevilget en personlig robot, som
kan løse alle opgaver
Boligen skal være indrettet til det - de fleste ønsker at
blive i eget hjem/bolig til det sidste
Samtidigt få højt specialiserede plejecentre til særlig
demens og særligt syge
Robotten kan man tale til og den er forprogrammeret af
en kommunal medarbejder
Der er primært brug for grupper af medarbejdere, som
kan programmere, udvikle og kender robot/systemet

Livsfaser, bolig og
behov/ønsker
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De unges ønsker til
boligen:
 Uddannelse og arbejde
 Farvel til kollegieværelset – for småt
 Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af
en stor by – så ok med lidt mindre plads
 Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge
enlige og 3-4 værelser for unge par
 Ungdomsboliger i periferien af større byer og i
små samfund skal omdannes
 Forældrekøb har fået en renæssance

De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?
 Nogle børnefamilier og især de yngre par vil meget
gerne have et arkitektegnet hus (rækkehus) helst i
2 niveauer. Flere ønsker nybyggeri
 Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form,
lysindfald, indretning, materialer
 Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en
lokal murermester
 Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade,
indretning, beliggenhed på grund etc.

 De kan godt lide 60’er og 70’er huset
 Men ikke huse fra 90erne – for ens og ugenerte

De ældre Seniorer
prioriteter
 Ikke flytte for langt – mange bliver i huset
 Ofte, fordi der ikke er velegnede boliger i
nærområdet
 120 kvm eller 90 for den enlige
 Vil hellere bo i andel eller til leje.
 Ny tendens til at flytte mod centrum og mod
seniorkollektivet
 Optaget af at leve dvs. bruge penge på
oplevelser, rejser og tøj end på bolig
 Service, fælleshus. ingen vedligehold – ja tak

Dybdeinterviews af
seniorer






Fra 50 år opefter – mange forskellige ønsker
Indtægter og kapital som 50 årig ….
Både eje/leje, hus og lejlighed
Helst eje, men en del er lejere pga. økonomi
Seniorbolig er et flydende begreb
aldersmæssigt 50 til 90 år
 Bolig er meget konkret – først beslutning om
bolig, når den er der.
 Såvel grundig som spontan boligvalg

De 5 vigtigste faciliteter
ved valg af boligen udover
pris !

De mange generationer
Forventninger og service
Baby Boomers

Generation Jones

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54
Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Generation X

68’erne
født 1940-54
ca. 61 til 71 år
 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i
en periode med mangel og afsavn.
 Værdier: Solidaritet med alle = alle lige
rettigheder og pligter, ikke individuelle
 Mange er optaget af sundhed og at optimere
den ”man skulle helst nå det hele”
 Vil selv definere sygdom og alderdom
 Som borgere - digitale indvandrer – et
kompetent menneske, en telefon eller et brev

Generations Jones og X
som borgere
ca. 38 til 60 år
 Selvbevidste og krævende borgere
 Sundhed også dit eget ansvar
 Lækker og personlig service, som signalerer
penge nok. Status.
 Dårlig offentlig service – vrede og raseri
 Vi køber selv det vi har behov for….
 Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere
og flere vil forvente og foretrække kontakt pr.
e-mail og sms
 Forbrugere og Service – Ja tak

De digitale indfødte

De yngre og service
 Hurtig, nem, lækker og smart design
 24/7 – Whatever – Whenever
 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan
se og røre, følge og finde frem til uden besvær
 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang
 Gaming og next level
 Engageret og god attitude – når man møder et
menneske ” Når man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”

Særlig indsats
og polarisering!
 Den gode middelklasse skal nok får behandling



Ressourcer, frivillighed og tilbud
De er optaget af egen og familiens sundhed

 Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed
og sygdom



De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig
Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vise
den sunde adfærd og sygdomsbehandling

 Det udfordrer systemet – vi kan udvikle
forskellige tilgange – innovation og
forskellighed

Kommune og interface





Uber, AirBnb og GoMore
Tidligere Amazon, Apple og Google
Tech branchen vil søge at sætte sig på alt
De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening
24/7 what ever –when ever
 Forkorte vej og kontakt bolig, tilbud, tilskud og
borgeren
 Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det
nemmere at være borger og ansat
 En indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie
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