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K/S Aarhus, Silkeborgvej-Odinsvej

Beliggenhed

K/S Aarhus, Silkeborgvej-Odinsvej

Kilde: Danmarks Statistik

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

Ejendommen er beliggende Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj 
og er opført med stor synlighed og facadeværdi ud mod den 
meget trafikerede Silkeborgvej, der er den primære handels-
gade i bydelen Åbyhøj.

Silkeborgvej er indfaldsvej til Aarhus for trafikken fra både 
Herningmotorvejen og Aarhus V-afkørslen på Motorvej E45 
samt bydelene Brabrand og Åbyhøj. Silkeborgvej er således 
en essentiel del af Aarhus' trafikale netværk for pendlertra-
fikken fra vest.

Aarhus Kommune har i 2014 opgjort årsdøgnstrafikken på 
Silkeborgvej  (lidt vest for ejendommen) til 15.800. Aarhus 
Kommune vurderer i ”Trafik i Aarhus 2030 - Udfordringer 
og muligheder”, at trafikken på Silkeborgvej vil stige til ca. 
24.500 biler pr. døgn i 2030 på den strækning, hvor ejen-
dommen er placeret.

Den omfattende trafik giver stor eksponering, og området 
er derfor populært for bl.a. banker. Arbejdernes Landsbank 
havde tidligere filial i både Hasle og Åbyhøj, som nu er lagt 
sammen i den nye Åbyhøj-filial. Arbejdernes Landsbank er 
således allerede indarbejdet i forbrugernes bevidsthed i om-
rådet, ligesom banken var særdeles godt kendt i området, da 
de valgte den nye placering til deres filial.

Inden for kort afstand til ejendommen har Jyske Bank og 
Nordea ligeledes en filial ud mod Silkeborgvej, hvor Nordea i 
2012 samlede tre Aarhus-filialer på den nuværende adresse.

Som det fremgår af ovenstående luftfoto har også indtil flere 
ejendomsmægler- og dagligvarekæder valgt en placering i 
området.

Arbejdernes Landsbank har med sin placering i Åbyhøj del i 
et stort kundegrundlag. Bydelen er særdeles populær med 
kort afstand til Aarhus centrum, og områderne nord og syd 
for Silkeborgvej er hovedsageligt bestående af stille villa-
veje. I en undersøgelse foretaget i 1. halvår 2016, var "8230 
Åbyhøj" Jyllands dyreste postnummer målt på m²-pris for 
solgte villaer og rækkehuse (Læs mere om "Aarhus / Åbyhøj" 
på side 20-21).

Beliggenheden er sålede idéel til både erhvervsvirksomhed 
og beboelse, og man har først skullet rive den gamle byg-
ning ned - der senest var anvendt til kro, kiosk og en Danske 
Bank-filial - for at kunne opføre erhvervslejemålet og de 12 
beboelsesejerlejligheder på netop denne placering.

Beliggenheden er derudover optimal i forhold til Åbyhøj 
Torv med mulighed for kundeparkering på de omkring 30 
p-pladser. Imellem ejendommen og torvet åbnede desuden 
et Emmerys-bageri den 15. juni i år.

Udover et aktuelt attraktivt grundlag for at drive bankvirk-
somhed, kan fremtidsprognosen for ejendommens belig-
genhed – både for nuværende Lejer som ved alternativ 
anvendelse – således karakteriseres som værende særdeles 
god.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aarhus by 242.914 249.709 252.213 256.018 259.754 261.570 264.716 269.022

Aarhus Kommune 306.650 310.956 314.545 319.094 323.893 326.246 330.639 335.684


