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Beliggenhed

Ejendommen er under opførelse på Lægårdsvej 2 og 6, 8520 
Lystrup.

Jem & Fix butikken opføres med en ualmindelig god belig-
genhed ved byporten til Lystrup - ved Aarhus. Den er her 
placeret med stor synlighed ud mod rundkørslen (fordeler-
ringen), der blev etableret i 2008 i forbindelse med udbyg-
ningen af Djurslandmotorvejen. 

Billister på E45 nord for Skejby i sydgående retning mod bl.a. 
Lystrup, Risskov og Egå vil således typisk anvende denne 
rundkørsel, da den forbinder de to store indfaldsveje - Ly-
strupvej og Sønderskovvej - med motorvejsnetværket.

Jem & Fix butikken har facade ud mod Sønderskovvej, der er 
Lystrups primære indfaldsvej, og passeres dermed dagligt af 
byens mange pendlere. Aarhus Kommune har i 2014 opgjort 
årsdøgntrafikken på Sønderskovvej (tæt ved Jem & Fix butik-
ken) til 10.800 køretøjer.

Udbygningen af Djurslandmotorvejen og etableringen af 
rundkørslen ved Lystrup har medvirket til en kraftig stigning 
i trafikken mellem Aarhus og motorvejen via Lystrupvej. Aar-
hus Kommune har i 2014 - tæt ved rundkørslen - opgjort års-
døgntrafikken på Lystrupvej til 16.600 køretøjer.

På grund af den stigende trafik på Lystrupvej ved rundkørs-
len er vejen medtaget i Aarhus Kommunes rapport "Trafik i 
Aarhus 2030 - Udfordringer og muligheder", hvor der er fore-
slået en udbygning af en del af strækningen til 4 spor.

Foruden den store synlighed, giver infrastrukturen særdeles 
gode til - og frakørselsmuligheder til ejendommen, og hur-
tig adgang til E45. Opstår der - mod forventning - et behov 

for genudlejning efter 10½ år, forventes udlejningsmulighe-
derne derfor som gode - også til alternativ anvendelse.

Jem & Fix butikken udgør sammen med Uno-X første etape 
af det nye erhvervsområde ved byporten til Lystrup, hvor der 
i kommende etaper forventes opført en fastfoodrestaurant, 
samt anden bebyggelse, der kan skabe positiv synergi i om-
rådet.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Nyt butiks- og 
erhvervsområde ved byporten til Lystrup" side 20-23)

Lystrup er forstad til Aarhus og med en afstand på 10 km 
til Aarhus C, er byen en del af Aarhus Kommunes større by-
vækstområder.

Dette understøttes særligt af, at Lystrup får station i første 
etape af Aarhus Letbane, hvor målet er at knytte byer og 
bydele i Aarhus tættere sammen. Første etape forventes at 
være i drift i 2017.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling - Aarhus Let-
bane" side 24-25)

Det er dermed yderst optimale forhold for en Jem & Fix bu-
tik, der med en placering helt ud til stærkt trafikkerede veje 
kombineret med en positiv synergieffekt ved udviklingen 
af det nye erhvervsområde, har del i et meget stort kunde-
grundlag.

Det er derfor Blue Capitals klare vurdering, at beliggenhe-
den danner et bæredygtigt grundlag for at drive butik på 
både kort og lang sigt.
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År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lystrup 9.660 10.027 10.363 10.380 10.376 10.362 10.341

Aarhus Kommune 302.618 306.650 310.956 314.545 319.094 323.893 326.246

Kilde: Danmarks Statistik
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