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År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sønderborg Kommune 76.439 76.193 76.094 75.732 75.264 74.937 74.737 74.801 74.650 74.561

Sønderborg by 27.194 27.237 27.304 27.337 27.434 27.419 27.595 27.826 27.785 27.801

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

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende på adressen Ingolf Nielsens Vej 
31, 6400 Sønderborg. Ejendommen er beliggende med fa-
cadeværdi mod den meget befærdede Omfartsvejen, der 
fungerer som byens primære bindeled for øst/vestgående 
trafik og forbinder Sønderborg by med både Sønderborg-
motorvejen mod vest og resten af Als mod øst. 

Omfartsvejen mødes - umiddelbart sydøst for Ejendom-
men - med Grundtvigs Allé og Nørremark i en rundkørsel. 
Grundtvigs Allé fungerer som hovedvej for syd/nordgående 
trafik i byen og forbinder rundkørslen med handelsområdet 
Center Øst og byen i øvrigt. Nørremark anvendes som én af 
to veje, der forbinder byområderne nord for byen med Om-
fartsvejen. Der er i 2018 målt en årsdøgnstrafik på 16.331 på 
Omfartsvejen ca. 500 meter sydvest for Ejendommen.
Se Ejendommens trafikale tilknytning til rundkørslen og Om-
fartsvejen på billedet side 20-21.

Ejendommen er beliggende ca. fire km syd for Sønderborg 
Lufthavn, der tilgås i bil fra Sønderborg og opland bl.a. via 
Omfartsvejen og Nørremark. Lufthavnen blev i 2018 an-
vendt af knap 72.500 passagerer. Lufthavnen er drevet af 
Sønderborg Kommune, der i løbet af 2019 igangsætter ar-
bejdet med en ny og moderniseret terminalbygning. Det 
forventes, at passagertallet i 2025/26 er steget til 300.000.

Sønderborg er Sønderjyllands største by med 27.801 ind-
byggere i 2019 og hovedby i Sønderborg Kommune. Områ-
det omkring Sønderborg rummer i dag særligt arbejdsplad-
ser inden for teknologi, levnedsmidler, maskin- og tekstilin-
dustri samt sygepleje, hvor byens sygehus, der er en del af 
Sygehus Sønderjylland, er byens største arbejdsplads. 

Den seneste befolkningsprognose udarbejdet af Sønder-
borg Kommune dækker 2018-2029. Prognosen beskriver et 
forventet beboertal i kommunen i 2029 på 72.611, hvor der 
samtidig forventes en positiv befolkningsudvikling på mel-
lem 0 og 6 % i de distrikter, der udgør Sønderborg by.

Sønderborg optræder som primær uddannelsesby i kom-
munen, hvor der - foruden de almene folkeskoler - findes en 
række ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner 
- herunder bl.a. Syddansk Universitet og Erhvervsakademi 
SydVest samt VUC Syd og EUC Syd.

Sønderborg fungerer som en vigtig del af områdets forsy-
ning af detailhandel. Kommunen oplyser i Kommuneplanen 
2017, at 70% af kommunens samlede omsætning i detail-
handel sker i Sønderborg.

Jem & Fix har i ca. 18 år haft butik i Center Øst og flyttede i 
maj 2019 sin butik til de nye lokaler ved Ingolf Nielsens Vej. 

Claus Petersen, administrerende direktør i Jem & Fix, påpe-
gede i forbindelse med offentliggørelsen af planerne om 
den nye butik i Sønderborg, at beliggenheden i Sønderborg 
Nord, herunder tilkørselsforhold og synlighed - i forhold til 
den tidligere butik i byen - er bedre. Claus Petersen udtalte 
derudover følgende: 

”Det bliver bedre og nemmere for både ansatte og kunder med 
mere plads. Særligt dem, der kommer med en trailer."

Butikken i Sønderborg forsyner et betydeligt opland, idet 
det for Ejendommen nærmeste Jem & Fix byggemarked er 
beliggende i Aabenraa, ca. 36 km kørsel fra Ejendommen. 

Forretningens kundegrundlag findes således både lokalt i 
Sønderborg samt i det store opland, hvor også feriehusene 
udgør et betydeligt kundesegment for Jem & Fix.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med optimal synlighed mod den trafikerede Omfartsvejen i 
en by med stort opland og kundegrundlag dels fremtidssik-
rer driften for Jem & Fix butikken og ligeledes sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt 
dette skulle blive nødvendigt.


