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K/S Aarhus Detail, Rema1000 Trige

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Faaborgvej 102, 5250 Oden-
se SV.

Fakta butikken er opført i 2015 på en af de absolut bedste 
beliggenheder i den sydvestlige del af Odense. Den er her 
placeret med stor synlighed ud mod Faaborgvej, der dels er 
en af byens primære indfaldsveje fra Fynske Motorvej (E20), 
og dels har et stort antal omkringliggende boliger. 

Motorvejstilslutningen til Fynske Motorvej er blot 2 minut-
ters kørsel fra butikken, og de mange pendlere, som kører til 
og fra Odense, kommer dermed dagligt forbi ejendommen.

Opstår der - mod forventning - et behov for genudlejning ef-
ter 15 år, vurderes genudlejningsmulighederne derfor gode 
- også til alternativ anvendelse.  

Odense Kommune har i 2012 opgjort årsdøgntrafikken på 
Faaborgvej, tæt ved Fakta butikken, til 12.481 køretøjer.

Årsdøgntrafikken på Fynske Motorvej tæt ved tilslutningen  
til Assensvej/Faaborgvej lød i 2010 på 52.200 køretøjer og 
ifølge en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet, forventes 
trafikken at stige markant frem mod 2020, hvilket også for-
ventes at give øget trafik på indfaldsvejene.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Udbygning af 
Fynske Motorvej syd om Odense" side 20-21)

Fakta butikken har med sin placering på Faaborgvej del i et 
stort kundegrundlag i bydelene Dalum og Sanderum, der 
begge danner rammen om store boligkvarterer med i alt ca. 
13.000 indbyggere kun 3 km fra Odense centrum. 

Dette understøttes af Odense Kommune, som oplyser, at der 
inden for en radius af blot 500 meter fra butikken er registre-
ret 2.029 indbyggere.

Foruden den nyopførte Fakta butik, er der i samme område 
placeret en Netto, Statoil servicestation og Sydbank ligele-
des med facade ud mod Faaborgvej.

(Læs mere om "Handelsområdet på Faaborgvej" side 22-23)

Det er dermed yderst optimale forhold for en Fakta dagligva-
rebutik, der med en placering helt ud til en stærkt trafikeret 
indfaldsvej og centralt i en bydel med store boligområder, 
har del i et meget stort kundegrundlag.

Det er derfor Blue Capitals klare vurdering, at beliggenhe-
den danner et yderst bæredygtigt grundlag for at drive en 
dagligvarebutik på både kort og lang sigt.

K/S Fynsk Detail, Fakta Odense K/S Fynsk Detail, Fakta Odense  

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Odense By 158.678 166.305 167.615 168.798 170.327 172.512 173.814

Odense Kommune 187.929 188.777 190.245 191.610 193.370 195.797 197.480

Kilde: Danmarks Statistik
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