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K/S Herning, Dæmningen 17

Beliggenhed

K/S Herning, Dæmningen 17

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

Ejendommen er opført ultimo 2004 og beliggende i den 
sydlige del af Herning på adressen Dæmningen 17, 7400 
Herning.

Ejendommen er udlejet til MENY og har stor synlighed fra 
Dronningens Boulevard, som er en fortsættelse af Herning-
motorvejen. Ejendommen har således usædvanlig stor fa-
cadeværdi ud til en af byens primære indfaldsveje, der lige-
ledes tjener som byens primære gennemfartsvej fra øst til 
vest. 

Beliggenheden er derudover ideel i forhold til de store bolig-
områder, der grænser op til centerområdet ved Dæmningen.

MENY-butikken er placeret sammen med Aldi ved Dæm-
ningen, som er en bivej til Dronningens Boulevard. Der er 
på Dronningens Boulevard et lyskryds med mulighed for at 
dreje af til Dæmningen. MENY og Aldi er de eneste dagligva-
rebutikker, der er direkte synlige fra Dronningens Boulevard, 
der går igennem hele byen. 

På Dronningens Boulevard blev der i 2016 målt en årsdøgn-
trafik på 15.811 umiddelbart ud for MENY-butikken.

I 2016 åbnede sidste del af Herningmotorvejen, der løber 
mellem Herning i vest og Brabrand ved Aarhus i øst. Der på-
går yderlige frem til 2018 en etablering af motorvejsstræk-
ning mellem Herning og Holstebro. 

Dette betyder, at køretiden mellem Herning og Aarhus er 
under en time, og Holstebro og Silkeborg kan nås på under 
en halv time i bil. 

Denne massivt forbedrede infrastruktur er med til at gøre 
Herning til en endnu mere attraktiv by både for bosætning 
og erhvervslivet  og understøtte en fortsættelse af den store 
befolkningstilgang, Herning har oplevet de seneste mange 
år.

Uden for Aarhus er Herning den største uddannelsesby i 
Region Midtjylland og tilbyder bl.a. lange videregående 
uddannelser på AU-Herning og Skandinaviens største ud-
dannelsessted inden for mode og livstilsbranchen -   TEKOs 
design- og tekstiluddannelserne. Der er i Herning Kommune 
9.000 studerende, og der er mere end 150 uddannelser at 
vælge imellem.

I en befolkningsprognose udarbejdet til Herning Kommune 
forventes kommunens befolkningstal i 2030 at være steget 
til 96.718 - og befolkningen i Herning by til 54.088.

Udover et aktuelt meget bæredygtigt grundlag for at drive 
dagligvarebutik, kan fremtidsprognosen for ejendommens 
beliggenhed - både for nuværende Lejer som ved alternativ 
anvendelse - således karakteriseres som værende god.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Herning By 45.890 45.470 46.279 46.873 47.271 47.765 47.911 49.229

Herning Kommune 85.548 85.852 86.348 86.595 86.842 86.864 87.593 88.386


