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K/S Fredericia, Vejlevej

Beliggenhed

K/S Fredericia, Vejlevej

Kilde: Danmarks Statistik

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

Ejendommen er beliggende på adressen Vejlevej 109, 7000 
Fredericia.

Jem & Fix ejendommen er nyopført på en ualmindelig god 
beliggenhed centralt i det meget aktive handelsområde 
langs Vejlevej i Fredericia Vest. Vejlevej er en af de primære 
indfaldsveje til bymidten i Fredericia.

Jem & Fix ejendommen er bygget sammen med den eksi-
sterende IDEmøbler butik, og der er mulighed for yderligere 
udvikling af butikscentret under navnet "Fredericia Mega-
center" (læs mere side 20-21).

Jem & Fix har i forbindelse med åbningen af den nye butik 
fraflyttet deres tidligere placering ca. 600 meter længere 
ude af Vejlevej. Jem & Fix har i en artikel i Fyens Stiftstidende 
begrundet flytningen med, at der opnås forbedrede par-
keringsforhold, et større udeareal og tidssvarende lokaler. 
Det større udendørsareal vil bl.a. betyde bedre plads til at 
komme til med en trailer og bedre plads til brædder, hegn, 
stolper og plantesække.

Udover indbyggerne i Fredericia servicerer Jem & Fix butik-
ken et stort opland, idet nærmeste Jem & Fix byggemarke-
der er placeret i hhv. Middelfart, Kolding og Vejle.

Handelsområdet i Fredericia Vest
Blue Capital A/S har i 2015/2016 udbudt to (nyopførte) ejen-
domme i handelsområdet udlejet til henholdsvis Harald Ny-
borg og Rema 1000. Blue Capital A/S har derfor et indgående 
kendskab til nærområdet, og finder det særdeles attraktivt.

Der er sket en stor udvikling i handelsområdet de seneste 
år, og området indeholdt, jf. seneste Kommuneplan, ultimo 
2016 56.300 m² butiksareal fordelt på 45 butikker med en 
samlet omsætning på DKK 647 mio. 

Den store aktivitet i området har tiltrukket mange store ak-
tører, der har valgt en beliggenhed langs Vejlevej.  Området 
er således i dag et yderst velkendt handelsområde med et 
stort opland.

Årsdøgntrafikken på Vejlevej vest for ejendommen er i 2017 
målt til 11.855, jf. oplysninger fra Fredericia Kommune.  Dag-
ligt pendler omkring 12.000 borgere til Fredericia - og 9.000 
ud af Fredericia for at arbejde. En stor del af denne trafik pas-
serer Vejlevej.

Områderne både nord og syd for handelsområdet langs Vej-
levej huser nogle af byens store boligområder, der således 
udover den store trafik på Vejlevej, giver butikken del i et 
stort, lokalt kundegrundlag. Indbyggertallet i Fredericia Vest 
var i 2016 10.864. 

Kommunen oplyser, at hovedvægten af nye boliger i kom-
munen i perioden 2012-2016 er placeret i Fredericia Vest 
og bymidten. Der er få muligheder for udfyldning tilbage i 
Fredericia, men en af mulighederne er det populære Ulle-
rup kvarter i Fredericia Vest, der forventes videreudviklet de 
kommende år. I en befolkningsprognose udarbejdet for Fre-
dericia Kommune forventes befolkningstallet i Kommunen 
at stige til 56.532 i 2029.

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed i et populært handelsområde med optimal synlig-
hed mod den trafikerede Vejlevej i en by med stort opland, 
kundegrundlag og positiv befolkningsudvikling, dels frem-
tidssikrer driften for Jem & Fix butikken, men ligeledes sikrer 
en god prognose for alternativ anvendelse af ejendommen, 
såfremt dette skulle blive nødvendigt.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fredericia by 39.513 39.716 39.797 39.914 39.922 40.046 40.248 40.461 41.044

Fredericia Kommune 49.849 50.104 50.193 50.374 50.324 50.429 50.689 50.868 51.326


