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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aarhus Kommune 306.650 310.956 314.545 319.094 323.893 326.246 330.639 335.684 340.421

Aarhus by 242.914 249.709 252.213 256.018 259.754 261.570 264.716 269.022 273.077

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Morten Børups Gade 8 og 
10, 8000 Aarhus C. 

Morten Børups Gade er beliggende ved Frederiksbroen i 
den helt centrale del af Aarhus. Inden for en afstand på få 
hundrede meter findes bl.a. Aarhus Hovedbanegård, Bruuns 
Galleri, Aarhus Rådhus samt Musikhuset og AROS. 

Ejendommen er beliggende med stor facadeværdi mod den 
trafikerede Frederiks Allé, der er en af de største gennem-
fartsveje i Aarhus. Vejen forbinder - via den gamle hovedvej, 
Skanderborgvej - den centrale del af Aarhus med byens syd-
lige opland og Aarhus Syd Motorvejen. Skanderborgvej og 
Aarhus Syd Motorvejen fungerer som byens primære ind-
faldsveje for trafikken i nordgående retning. 

Der er, umiddelbart syd for ejendommen på Frederiksbroen, 
i 2017 målt en årsdøgnstrafik for biler og cyklister på hen-
holdsvis 17.200 og 6.550. Der er hertil ligeledes dagligt man-
ge gående, som passerer ejendommen. 

Grundet den gode synergi mellem Lejerne og ejendom-
mens velkendte omdømme som "Speciallægernes Hus", 
bliver ejendommen dagligt besøgt af en lang række aarhu-
sianere. Særligt er ejendommen let tilgængelig for personer 
bosat i Aarhus-bydelene Frederiksbjerg, Langenæs, Ceres 
byen og Indre By/Latinerkvarteret. Personer bosat i den re-
sterende del af byen samt opland kan tilgå ejendommen via 
både bil og offentlig transport – herunder både bus, tog og 
Letbane. For kørende kan der parkeres i ejendommens bag-
gård, mens bussen stopper på Frederiks Allé lige ved Morten 
Børups Gade. 

Ejendommen fungerer, foruden Aarhus Universitetshospital, 
som byens primære samlingssted for speciallæger. Ejen-
dommens historie og velkendte renomme gør, at ejendom-
men virker som et trækplaster for både læger og patienter. 

Områdets udvikling
Aarhus har igennem en længere årrække oplevet en betyde-
lig befolkningsvækst, der har nødvendiggjort en omfangsrig 
byudvikling. Særligt etablering af boliger og erhverv i Ceres 
Byen og på Aarhus Ø er iøjnefaldende byudviklingsprojek-
ter.

I ejendommens nærområde er boligprojektet, Valdemars 
Have, under opførelse ca. 300 meter nord for ejendommen. 
I de seneste år er der hertil opført både erhvervs- og bolig-
ejendomme på Sonnesgade, som i vestgående retning er 
beliggende i naturlig forlængelse af netop Morten Børups 
Gade. 

Første etape af et byudviklingsprojekt - omfattet af udvik-
lingsplanen for Godsbanearealerne - blev i midten af 2017 
igangsat. Projektet er på størelse med Ceres Byen og rum-
mer både område til offentlige formål, bolig, erhverv, dag-
ligvarebutik og p-hus på Godsbanearealerne beliggende ca. 
600 meter vest for ejendommen. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed – med stor eksponering for forbipasserende på en 
af Aarhus' primære veje i en by med en meget positiv be-
folkningsudvikling – dels fremtidssikrer driften for de nuvæ-
rende Lejere i ejendommen, men ligeledes også sikrer en 
god prognose for genudlejning, såfremt dette skulle blive 
aktuelt. 
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