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Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre 

forbrug på  1.klasse 

• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialisme

– Retrobølge på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme – tro på fremtiden  og 

fremskridt



Demografi Herning 
Absolutte tal 2013-2023

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2013 2023 Ændring

0-9 10458 9926 -532

10-19 11764 10863 -901

20-29 10209 10987 778

30-39 10570 10051 -519

40-49 12631 10609 -2022

50-59 11141 12095 954

60-69 10302 10353 51

70-79 6179 8858 2679

80-89 2755 3833 1078

90 + 1585 2142 557

I alt 87594 89717 2123



Livets nye faser og 

hverdagslivet
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Generationer af borgere fra 

digitale analfalbeter til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og 

solidaritet - ens for alle

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v.

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker

• Kultur, fritid, historie og oplevelser også i Bymidten  

prioriteres højt personligt og økonomisk



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Digital Natives

(Z)

Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing = Caring dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com

• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt 

engageret  - det er det fedeste. 

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. 

• I Bymidten – efterlyste de i Aalborg – græs, parker og 

grønne arealer til det spontane møde - arrangement

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/


Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
• Det gode hverdagsbørneliv – er bolig, børnepasning,  

skole, og attraktive fritids og kulturtilbud 

• Detailhandlen – i hverdagen typisk dagligvarer

• Gode kultur og fritidstilbud indenfor hverdagskulturen –

Bibliotek, idrætsforeningen, aktiviteter afhængig af 

alder og interesse.

• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted, 

hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og 

fritidstilbud.

• De unge – noget vildt og sjovt. Musik, cross- fitting, Fest 

og ballade. 



Landsbyen – Herning C

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere.

• Større og større mobilitet mht. bopæl og arbejde  i DK 

og Verden 

• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort 

behov for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller 

kommune.

• Tilknytning skabes via bopæl, indkøb og kultur og 

foreningslivet – som giver mulighed for det uformelle 

møde mellem mennesker både de, som bor i C og de, 

som kommer til.
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Boligmassen

i Herning C

• Tjek boligmassen 

• Har I et godt udbud af boliger ?

• Hvad mangler der – for at skabe byfortætning

• Både de almene men også  private boliger

• Tendens, at flere ønsker at bo central i større 

byer som Herning 

• Tæt på station, indkøb og kultur og fritidstilbud

• Skanderborg Bakker – en flerhed af lejligheder 

og huse af forskellig størrelse 



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!

Skab en særlig Destination

Noget vi vil bo i og rejse efter!



Fremtidens by med liv og 

aktiviteter 

• Den hårde kamp om fremtidens destinationer 

mellem kommuner, byer, landsdele og verden. 

• Det er altafgørende at butikker, cafeer, 

restauranter og det nye bibliotek samarbejder 

om tilbud, oplevelser,  åbningstider. 

• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.

• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen -

kommune, virksomheder, organisationer og 

borgere for at skabe noget særligt – lige der, 

hvor de bor og kommer



Infrastruktur

• Bilen – vi er i ”Billand”  i Herning og 

omegnskommuner

• Gode veje og parkeringsforhold en 

forudsætning for det gode hverdagsliv

• Man drager til Herning C fra mange områder, 

hvis der er noget at komme efter

• Prøv ikke at gøre det umuligt at komme ind til 

centrum i bil – Det skaber døde centre og gader 

• (Aarhus)



Forbindelser

• Forbind byens centre til fordel også for Herning 

C

• Med gode og nemme kollektive forbindelser til 

MCH – Herningcenteret – Heart mv.

• Til forstæderne i Herning – byen vokser 

ligesom Aarhus, det kræver nye tankegange 

om forbindelser mellem Center og Periferi

• Det skaber grundlaget for at få flere til at 

komme der!



De bløde

trafikanter

• Cykelstier og systemer i C og ud til forstæder, 

som er sikre

• Gode steder at gå og bevæge sig sikkert rundt i 

byen 

• ”Gerne vilde sorte pister til de unge”

• Vigtigt med overordnet trafikal planlægning, 

som gør det muligt for alle typer af trafikanter 

at komme nemt og sikkert rundt i Centrum



Møde, ophold og samvær

I Herning C

• Caféen, butikken, Loungen på biblioteket, 

steder man kan komme alene eller flere, tale 

og hygge sig 

• Parker og grønne oaser i byen til brug for 

borgere I C og andre

• Byrummet, hvor man kan være, hvis man 

ønsker Zoner eller kroge, hvor man kan sidde i 

fred og ro.



De forskellige spor og 

ruter i byen

• De grønne ruter = den daglige motion

• De røde ruter – kultur, historie, seværdigheder

• Den sorte piste – de vilde

• Fornemmelsen af, at man kan vælge det travle

og aktive spor eller det langsomme rolige spor

• Afhængig af tidspunkt på dag, uge og formål

med at komme i byen



Brugerdreven og

Co-Creation

Udvikling

• I er i en transformationsfase, hvor I arbejder 

aktivt på at genoplive bymidten

• Tag udgangspunkt i borgeren og den 

besøgende find ud af, hvad de mangler og 

efterlyser! Observer! 

• Det kan være banalt eller avanceret – men er 

det med til at udvikle fremtidens tilbud og 

muligheder i Herning C



Den Hippe Landsby –

Herning C

• Menneskestrømme i Herning C 

• Det er mennesker, som skaber liv.

• Blanding af mennesker på vej, på arbejde, i 

fritiden og et byrum, butikker, og boliger og 

ejendomme, som smelter sammen 

• Det skaber en levende by og god by at leve, bo 

og være i !

• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv”

Karl-Ove Knausgaard - Min kamp 1-6.
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