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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på adressen Lucernevej 77, 
8920 Randers NV. Lucernevej forbinder den befærdede Ma-
riagervej med store beboelsesområder i den nordvestlige 
del af Randers. 

Randers er Danmarks 6. største by med 62.687 indbyggere i 
2018 og er hovedby i Randers Kommune. Både byen og hele 
kommunen har gennem de seneste år været præget af en 
positiv befolkningstilvækst, hvilken spås at ville fortsætte. I 
en befolkningsprognose - udarbejdet af Randers Kommune 
i 2018 - forventes det, at kommunens befolkningstal i 2031 
vil være 104.443. 
Læs mere om byudviklingen i Randers side 24.

Ejendommen er beliggende med god synlighed fra den 
trafikkerede Mariagervej, der er en af de største ind- og ud-
faldsveje i Randers. Mariagervej forbinder Randers C med 
både store boligområder i den nordlige del af byen, og op-
landet nord for Randers. Der blev i 2016 på Mariagervej - ca. 
800 meter syd for ejendommen - målt en årsdøgnstrafik på 
11.199.

Ejendommen indgår som en del af bydelscentret Ydervang. 
Bydelscentret indeholder en række øvrige aktører, herunder 
JYSK, Jem & Fix, Rema1000, Føtex, Maxi Zoo, STARK og Sil-
van. I en analyse af udviklingen af dagligvareforsyningen i 
Nordbyen udarbejdet af Cowi i 2017 vurderes det, at særligt 
Føtex appellerer til et større opland end Nordbyen. Således 
tiltrækkes et betydeligt kundeflow til ejendommens nærom-
råde fra både nærområdet og et større opland.
Læs mere om bydelscenter Ydervang side 22-23.

Grundet den gode synergi mellem Lejerne - og ligeledes 
de andre aktører i centerområdet - er disses forretninger en 
lang række andre steder i landet ligeså enten samlet i butiks-
centre, hvor disse er repræsenteret, eller på lokationer inden 
for kort afstand af hinanden. Cowi anfører følgende i den 
ovenfor omtalte analyse:

"Rent markedsmæssigt er det sandsynligt, at der er størst efter-
spørgsel efter nye placeringer omkring de eksisterende store 
butikker i Ydervang, hvor kundeflowet er størst."

Både thansen og Petworld har deres nærmeste beliggenhe-
der i den sydøstlige del af Randers, ved Randers Storcenter, 
ca. 9 km syd for ejendommen.  

Ejendommen er således beliggende i et attraktivt handels-
område med en betydelig trafik fra de nærliggende butikker 
og et stort kundegrundlag fra både de store boligområder i 
det nordlige Randers og et større opland nord for Randers. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed i et attraktivt handelsområde, i en by med stort op-
land, kundegrundlag og positiv befolkningsudvikling, dels 
fremtidssikrer driften for nuværende Lejere, men ligeledes 
også sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af 
ejendommen, såfremt dette skulle blive nødvendigt.
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Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Randers by 60.227 60.656 61.121 60.895 61.163 61.664 62.342 62.563 62.687

Randers  Kommune 94.750 95.318 95.756 96.007 96.343 96.800 97.520 98.118 98.265


