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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Lergravvej 1, 8380 Trige. 

Rema 1000 butikken er opført i 2008 med en af de absolut 
bedste beliggenheder i Trige, hvor den er placeret med stor 
synlighed ud mod Randersvej, der er byens hovedfærdsels-
åre. Ejendommen har dermed en unik placering for byens 
mange pendlere, der dagligt kører til/fra Aarhus og Randers. 

Årsdøgntrafikken på Randersvej tæt på Rema 1000 butikken 
lød i 2013 på 7.200 køretøjer. 

Trige er med sin beliggenhed i Aarhus Kommune centralt 
placeret i den østjyske vækstkorridor med en afstand på 12 
km til Aarhus C, og 26 km til Randers C. Trige ligger derud-
over kun få kilometer fra nærmeste tilslutning til Nordjyske 
Motorvej (E45).

Trige har ca. 3.000 indbyggere inden for byskiltet og herud-
over et opland med byerne Spørring og Ølsted på yderligere 
ca. 1.000 indbyggere. 

I sin helhed skal Trige dog ses som en forstad til Aarhus.

Rema 1000 butikken er sammen med en Dagli' Brugsen de 
eneste dagligvarebutikker i byen, hvorfor Rema 1000 butik-
ken har et stort kundegrundlag.

Den unikke beliggenhed og det store stabile kundegrundlag 
har givetvis været medvirkende til, at Rema 1000 butikken i 
Trige i 2012 blev kåret som den bedste Rema 1000 butik i 
Region Østjylland. Her var butikkens økonomiske nøgletal 
en af begrundelserne for kåringen.

Kundegrundlaget for butikken vil endvidere stige betydeligt 
i forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde på den 
anden side af Randersvej. 

Her giver lokalplan nr. 818 mulighed for udstykning, bygge-
modning og salg af 62 kommunale parcelhusgrunde, seks 
storparceller og en institutionsgrund. Grundene forventes at 
udbydes til salg med overtagelse i 2015.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Nye boligområ-
der i Trige" side 20-21)

Lokalplanen er endvidere kun en del af et større udlagt by-
vækstområde i Trige.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Udlagt by-
vækstområde" side 22-23)

Ud over et aktuelt yderst bæredygtigt grundlag for at drive 
en dagligvarebutik, kan fremtidsprognosen for ejendom-
mens beliggenhed således karakteriseres som god.
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Rema 1000 butikken i Trige blev i 2012 kåret som den bedste Rema 
1000 butik i Region Østjylland.“
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År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trige 2.642 2.631 2.701 2.738 2.748 2.799 2.847

Aarhus Kommune 298.538 302.618 306.650 310.956 314.545 319.094 323.893

Kilde: Danmarks Statistik

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


