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Beliggenhed

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vejle Kommune 106.383 107.218 108.021 108.826 109.652 110.471 111.743

Vejle By 50.832 51.341 51.804 52.449 53.230 53.975 54.862

Kilde: Danmarks Statistik

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

Ejendommen er beliggende Jyllandsgade 6, 7100 Vejle.

Aldi butikken er opført til Lejers indflytning i 2006 og er i 
2016 blevet ombygget, udvidet og moderniseret til Aldi's 
nye opgraderede standarder for deres butikker i Danmark. 

Aldi butikken har en særdeles god beliggenhed centralt i 
Vejle med synlighed ud mod Havnegade, der er en af de pri-
mære forbindelser mellem midtbyen og havnen.

(Læs mere om "Ejendommen" side 24-25)

Området, der tidligere var et produktionsområde / arbejder-
kvarter, er præget af erhverv og boliger, hvor boligerne ho-
vedsageligt består af etagebyggeri af både ældre og nyere 
dato. På butikkens bagside er der i 2005 etableret 77 ung-
domsboliger i én af Vejles historiske fabriksbygninger tilhø-
rende De Danske Bomuldsspinderier. 

I forlængelse af Aldi butikken i en tidligere administrations-
bygning tilhørende det nu nedlagte Tulip Slagteri har "Slag-
teriet Udviklingspark Vejle"  til huse. Der er tale om en del af 
Vejle Kommunes erhvervsindsats, hvor man i et kontorfæl-
lesskab forsøger at skabe de bedste betingelser for iværk-
sættere og mikrovirksomheder i kommunen.

Den østlige del af området er kendetegnet ved at være Vej-
les finanscenter med bl.a. banker, realkreditinstitutioner og 
mæglere.

Der er de seneste år sket markant udvikling i området om-
kring Vejle Havn. To nye bykvarterer - Havneøen og Kanal-
byen - er udlagt til både boliger og erhverv, hvor der kan 
bygges i alt 43.000 m2 etageareal.

Den forhenværende lystbådehavn er nedlagt for at gøre 
plads til "Havneøen". Den nye moderne lystbådehavn med 
plads til ca. 650 både, restaurant, faciliteter til undervisning, 
konferencer m.v. er etableret på en mere østlig placering.
 
Kirk Kapital A/S har erhvervet Havneøen med plads til ca. 
33.000 m² bebyggelse fordelt på 6 byggefelter. PensionDan-
mark har allerede opført 110 nye boligenheder ved Kanal-
byen, samt erhvervet endnu et kommunalt grundareal, hvor 
knap 100 boliger opføres i to tårne.

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling" side 20-21)

Vejle Kommune har i 2015 opgjort årsdøgntrafikken på Jyl-
landsgade til 4.974 køretøjer samt hverdagsdøgntrafikken til 
5.542 køretøjer.

I en VVM-redegørelse udarbejdet til Vejle Kommune i 2010 
forventes årsdøgntrafikken på Havnegade at stige til 7.300 
køretøjer, når området omkring Vejle Havn er fuldt udbyg-
get.

Havnegade er ligeledes planlagt som værende del af en su-
percykelsti, der skal forbinde den vestlige del af byen med 
centrum og havneområdet i øst.

Der sker således markant udvikling i området ved Aldi bu-
tikken, der forventeligt løfter hele byområdet øst for jernba-
nen, hvor Aldi sammen med Føtex er de eneste dagligvare-
butikker.

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


