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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK hvert år

▪ Fremtidens bygning, hus og hjem og måske 

offentlige tilbud og service 

▪ De store forventninger til de fysiske rammer, 

indhold, service, arkitektur og funktionalitet 

inde og rundt om hus, bydel og landsby 

▪ Tiden er også præget af omtanke, 

bæredygtighed, mindre forbrug og de rigtige 

løsninger  
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De lokale, 

fællesskaber

▪ De mange krav i det offentlige rum -

globalisering, konkurrence og digitalisering

▪ Uanset alder større behov for at høre til;

▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og 

kommer fra – by, kvarter og område

▪ De uformelle relationer og til familien, venner og 

lokale butikker, foreninger og skolen 

▪ De uformelle møder i hverdagen – det som giver 

livskvalitet og tilfredshed 

▪ Et byggeri/område, som fremmer og muliggør møder 

mellem mennesker 



Demografi Herning
Absolutte tal 2019-2039

Danmarks Statistik 2020

2019 2029 Ændring

0-9 9.997 10.682 685 

10-19 11.450 10.528 -922 

20-29 11.026 10.646 -380 

30-39 9.938 11.664 1.726 

40-49 11.986 10.267 -1.719 

50-59 12.184 11.807 -377 

60-69 10.089 11.375 1.286 

70-79 8.224 8.742 518 

80-89 3.395 5.524 2.129 

90 + 627 930 303 

I alt 88.916 92.165 3.249 



Bosætning og de forskellige gruppers 

ønske til bolig, fællesskab og omgivelser



Herning Kommunes  

bosætningsprofil 

▪ Kommune med hovedby samt  5 Centerbyer 

Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds, Vildbjerg 

▪ Ca. 23 mindre oplandsbyer fra 200 og opefter

▪ Typisk  interne flytningskommune

▪ Tilflytningsårsager – især familie og arbejde

▪ Midtvestjyske – det praktiske, vi træder lige til 

og hjælper med som en naturlig del af DNA

▪ Vi gør det bare – hjælpsomhed og gode 

bosteder flere steder i kommunen



Livsfaser, flytte og 
boligbehov 
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De unges ønsker 

til bolig

▪ 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 unges drømme 

og værdier 

▪ Det vigtigste er boligens kvalitet

▪ De er ramt af midlertidighed dvs. de parkerer et 

sted og bor der, men ved, at det ikke er en 

permanent bolig

▪ De kan være svære at få til at engagere sig i 

lokalområdet – dog gerne skabe være del af 

projekt og udvikling 

▪ De er mest optaget af de andre fællesskaber på 

arbejdsplads, studie eller fritiden

▪ De har travlt – den formative fase …



De unge børnefamilier 

og par 

▪ Småbørnsfamilier og de yngre par vil meget gerne 

have arkitekttegnet lejlighed, hus måske rækkehus

▪ Parcelhuset er stadig drømmen for rigtig mange i 

familiefasen

▪ Mindre tendens til bofællesskab, haveforeningen og 

flytte på landet – livskvalitet og penge

▪ Denne gruppe etablerer sig senere end tidligere –

derfor bor de ofte til leje i nybyggeri før ejerbolig

▪ De vil være at finde i mange nybyggerkvarterer i en 

overgangsfase op i 30erne 



Familiefasens værdier 

og drømme 

▪ Familiens og børnenes ve og vel 

▪ Gode skoler og dags institutioner 

▪ Gode kultur og fritidstilbud til store og små 

▪ Sikre stier og lokalområder 

▪ De vil gerne engagere sig i lokalområdet – men 

de er presset på tid og vil gerne have en 

hjælpende hånd 

▪ De har travlt med børn, arbejde og de tvungne 

fællesskaber  



De ældre, bolig og 

flytning

▪ Lige så mange drømme som seniorer -
interesser, økonomi og værdier 

▪ Efter 60 år helst bo til leje eller andel – nem 
bolig, minimal vedligeholdelse og service

▪ Mange vil gerne blive i et kendt område 

▪ Nogle flytter mod større by – fordi de vil nyde 
nemhed, oplevelser og rejser

▪ Nogle bygger nyt enten hus eller sommerhus 

▪ I mange byer stort potentiale for recirkulation 
fra parcelhus til mindre central beliggende bolig



Seniorer, bolig 

og livet 

▪ Flere seniorer overvejer at flytte – en del drømmer om  

bofællesskaber. Hver 3. 52 + i Vive 2019 

▪ En stor del af seniorboliger og enlige kvinder

▪ Mere tid og mange overgange i livet fra den aktive 

alderdom og det lille hverdagsliv.. 

▪ Flytninger sker på grund af økonomi, sygdom og død

▪ De ældre  vil gerne bidrage til  det gode liv for  andre og 

sig selv

▪ Mange bruger tid på frivilligt arbejde  og vil gerne 

engagere sig især på personlig opfordring 



De 5 vigtigste faciliteter ved 

valg af boligen udover pris!



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Arbejde og familie 

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. 

▪ Festival, arenaer og andre kommunale brands 

har ikke betydning for tilflytning 

▪ Bolig, hjem og livet  og adgang til byliv ….



Hvad efterlyste man 

i Herning på tværs af alder og 

geografi?

▪ Mere liv i midtbyen og gå-gaden

▪ Flere grønne områder og steder, hvor man kan 

opholde sig!

▪ Mere cafeliv og gourmetrestauranter 

▪ Mere fornemmelse af by og byliv

▪ Menneskestrømme og aktiviteter

▪ Fremforsk bosætning 2014



Generationerne hus, bydel 

og landsby 



Ambitioner

▪ Hvad skal projektet give til borgerne udover et 

udbud af flere og andre bolig, boformer i 

området ?

▪ Flere mødesteder for Alle i form af butik, 

legeplads, fælles køkken, parkour, grønt græs, 

værksted og møderum/højskole lokale……?

▪ Hvordan kan projekt byde ind og løfte kvarter 

og område til sin tid? 

▪ Skabe et bedre område, omgivelser og federe 

sted at bo, leve og komme på besøg !





Generationshus, bydel og 

landsby 

▪ De findes i Aarhus, Paris, Salzgitter plus mange 

senior og bofællesskaber på vej i DK

▪ Nok med mennesker i forskellige generationer ?

▪ Hvordan kan generationer få gavn af hinanden?

▪ Skal sted/område være den ekstra familie –

hjælp, støtte og dialog begge veje….

▪ Skal der bygges og tilbydes eje, leje og 

andelsbolig  eller skal de fremtidige beboere 

med i processen ? 



Detailhandlen: Kamp om 
markedspladsen

▪ Centralitet og masse bliver afgørende

▪ De gode destinationer vinder 

▪ Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og ændrer 
det bestående

▪ Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

▪ Internettet som integreret platform bliver afgørende

▪ De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

▪ De største og de mest innovative vinder!

Skabe en særlig Destination 

i Herning Kommune!



Hvad skaber liv, møder  

og samspil mellem 

generationer ?
▪ Bolig, lokalitet og omgivelser er 

udgangspunktet for fællesskaber på stedet 

▪ Faciliteter og gode rammer er ikke nok ofte står 

de uden at blive brugt af nogen …..

▪ Anledning og relevans for mange forskellige 

generationer, mennesker og situationer 

▪ Organisation som støtter og udvikler aktiviteter 

i bygningen/r og området 

▪ Cafe, mad og fortæring – det social forbrug ….



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr. – gratis på e-reolen 



y 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Herning Kommune83.598 84.208 85.217 85.548 85.852 86.348 86.595 86.842 86.864 87.593 88.386 88.733 88.917

Arnborg 670 660 665 650 648 633 648 638 654 677 675 668 661

Aulum 2.965 2.977 3.057 3.103 3.150 3.153 3.169 3.128 3.139 3.178 3.228 3.244 3.268

Fasterholt 403 387 398 398 384 379 373 383 368 359 359 360 361

Feldborg 560 563 569 568 557 559 553 553 558 549 555 557 560

Gullestrup 1.986 2.058 2.107 1.977 1.921 1.890 1.908 1.882 1.888 1.911 1.942 1.929 1.911

Haderup 612 612 614 613 598 613 623 631 639 660 653 666 639

Havnstrup 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herning 44.481 44.763 45.470 45.890 46.279 46.873 47.271 47.765 47.911 48.531 49.229 44.557 50.039

Hodsager 411 405 411 403 395 380 387 404 394 411 411 425 422

Høgild 315 310 317 307 314 296 292 292 294 297 291 300 306

Ilskov 804 801 806 780 794 788 788 773 749 739 754 752 741

Kibæk 2.652 2.672 2.656 2.668 2.662 2.664 2.653 2.646 2.629 2.648 2.624 2.644 2.707

Kølkær 577 570 574 571 583 565 567 565 573 553 565 561 572

Lind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.159 0

Nørre Kollund 203 202 203 212 0 0 0 0 206 201 203 0 0

Ørnhøj 723 746 733 742 708 701 701 729 714 733 734 716 716

Simmelkær 259 268 267 275 275 293 290 278 275 282 270 280 290

Sinding 240 235 233 243 240 268 253 250 239 253 265 275 264

Skarrild 312 319 310 325 339 330 320 295 306 302 298 301 292

Skibbild 647 657 651 658 660 729 724 724 733 721 713 708 696

Sønder Felding1.500 1.493 1.537 1.524 1.540 1.518 1.507 1.490 1.502 1.511 1.488 1.490 1.470

Sørvad 1.038 1.035 1.064 1.085 1.111 1.095 1.094 1.093 1.090 1.088 1.104 1.086 1.083

Stakroge 279 282 285 276 262 268 250 258 256 257 260 252 245

Studsgård 466 467 474 474 481 465 479 462 467 462 471 455 459

Sunds 3.847 3.960 3.992 4.019 3.999 4.048 4.079 4.069 4.040 4.092 4.106 4.111 4.101

Timring 639 652 665 682 673 682 662 681 671 680 688 706 695

Vildbjerg 3.621 3.680 3.729 3.747 3.904 3.915 4.016 3.970 4.045 4.065 4.050 4.045 4.051

Vind 221 215 217 221 209 216 222 229 229 231 220 225 224



Yderligere viden 

▪ https://realdania.dk/publikationer/faglige-

publikationer/fremtidens-seniorbofaellesskab

▪ https://www.vive.dk/da/udgivelser/aeldres-

boligsituation-og-fremtidige-boligoensker-

13818/

▪ https://www.fremforsk.dk/media/bosaetningsan

alyse-herning-kommune.pdf

▪ https://bovieran.dk/frederiksvaerk-salgsstart/

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/fremtidens-seniorbofaellesskab
https://www.vive.dk/da/udgivelser/aeldres-boligsituation-og-fremtidige-boligoensker-13818/
https://www.fremforsk.dk/media/bosaetningsanalyse-herning-kommune.pdf
https://bovieran.dk/frederiksvaerk-salgsstart/
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