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Ejendommen består af et samlet projekt på Industrivej Vest 
2, 6600 Vejen, matrikel nr. 74c Vejen By, Vejen.

Ejendommen bliver opført med stor synlighed ved rund-
kørslen mellem Esbjergvej, Boulevarden, Ådalen og Asbovej. 

Esbjergvej, som er ind- og udfaldsvej, forbinder Vejen mod 
vest med Brørup. Asbovej leder ud til E20 Esbjergmotorve-
jen, som strækker sig tværs over Jylland og forbinder Esbjerg 
og Kolding. Boulevarden strækker sig ned langs den vestlige 
del af byen. Ådalen er et parcelhusområde kombineret med 
mindre erhvervsvirksomheder.

Handels- og industriby
Den gode geografiske placering centralt i Syddanmark, samt 
den lettilgængelige adgang til E20 Esbjergmotorvejen, som 
forbinder mod Kolding i øst og Esbjerg i vest, skaber gode 
forudsætninger for byen og Ejendommen.

Vejen er hovedby for den del af regionen, der dækker det 
meste af Vejen Kommune. Midtbyens byliv er afgørende for 
at kunne tilbyde et centrum for handel til både byens egne 
borgere, men også til et stort opland af regionale borgere 
og besøgende, der efterspørger de handelsmuligheder, som 
Vejen by kan tilbyde.

Byudvikling
"Vejen er en hovedby i en rivende udvikling, der har stor betyd-
ning for alle byens borgere og oplandet i Vejen Kommune. Der 
er i mere end ti år blevet arbejdet strategisk med byens udvik-
ling, hvilket særligt kommer til udtryk ved flere nye og ambitiøse 
projekter. Inden for få år er der bygget nyt rådhus og rådhus-
plads, moderne bibliotek og opført boligbyggerier. Vejen Kunst-
museum udvides, og der er skabt et godt og sundt grundlag for 
uddannelses- og fritidsliv for både de yngre og ældre generatio-
ner, hvilket er helt unikt for en by af Vejens størrelse."
- Potentialeplan for Vejen Midtby, December 2020

Befolkning
I befolkningsprognosen for Vejen Kommune fra 2020 for pe-
rioden 2021-2031, forventes det, at indbyggertallet i kom-
munen vil stige med 2,8% frem imod 2031. 

Vejen by har i perioden 2011-2021 oplevet en befolknings-
tilgang på 8,8%.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed og 
synlighed fra rundkørslen danner grundlag og fremtidssik-
rer driften i Ejendommen, og ligeledes sikrer en god progno-
se for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette 
skulle blive aktuelt.

Beliggenhed

Trafiktal: 7.234 (2019)

Trafiktal: 9.200 (2020)

Trafiktal: 2.846 (2018)

Trafiktal: 10.667 (2020)

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter kommune og årstal:
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År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vejen Kommune 42.683 42.785 42.700 42.667 42.601 42.869 42.822 42.844 42.863 42.742 42.790

Vejen by 9.185 9.225 9.393 9.518 9.518 9.605 9.707 9.763 9.736 9.853 9.997

K/S Vejen Retail CenterK/S Vejen Retail Center

Trafiktal: 21.154 (2020)


