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Ejendommen er beliggende centralt i Randers på Mariager-
vej 65 og 59, matr.nr. 210b og 218b, Randers Markjorder, 
8920 Randers NV.

Randers by
Randers er blandt andet kendt for sin lange historie som 
købstad og er endvidere Danmarks 6. største by. Byen er be-
liggende ved Gudenåens udmunding og samtidig i bunden 
af Randers Fjord. Byen rummer en bred vifte af oplevelser og 
institutionstilbud. 

Trafikforhold
Ejendommen har optimal synlighed fra Mariagervej, som er 
ind- og udfaldsvej i Randers. Ejendommen har både indkør-
sel fra Mariagervej samt Brynhildsvej.

Mariagervej forbinder Randers centrum med de nordlige 
oplandsbyer op til Mariager. På Mariagervej umiddelbart 
syd for Ejendommen blev der i 2021 målt en årsdøgnstrafik 
på 9.989 køretøjer.

Dagligvarehandel- og forbrugere
I en radius af 3 minutters kørsel til Ejendommen er der 
16.804 indbyggere, som udgør en dagligvareomsætning på 
DKK 357 millioner på årlig basis. Der er ligeledes 8.100 ind-
byggere i en radius af 10 minutters gang fra Ejendommen, 
som udgør en dagligvareomsætning på DKK 160 millioner 
på årlig basis. Informationerne er trukket fra COWIs "Detail-
handelsportalen".

Institutionelle tilbud samt Regionshospitalet Randers
Beliggenheden for butikken på Mariagervej henvender sig 
dels til den forbipasserende trafik, men også de nærliggen-
de boligområder, samt områdets brede udvalg af institutio-
nelle tilbud, hvor de mest nævneværdige er:
• Randers Statsskole
• Tradium
• Regionshospitalet Randers

Randers Statsskole er et stort alment gymnasium med ca. 
850 elever og ansatte beliggende ca. 200 meter vest for Ejen-
dommen. "Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers" 
er et center af forskellige uddannelser, som udbyder mere 
end 20 erhvervsuddannelser, og erhvervsgymnasiet (hhx og 
htx) er områdets største gymnasieuddannelse.

Befolkningstal
Randers er Danmarks 6. største by med et befolkningstal på  
62.623 indbyggere. I perioden 2021-2034 forventes befolk-
ningstallet for Randers Kommune at stige med 3.812. Læs 
mere om "Områdets udvikling" på side 20-21.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
centralt i Randers ud til den trafikerede Mariagervej danner 
grundlag og fremtidssikrer driften i Ejendommen - og ligele-
des sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af Ejen-
dommen, såfremt dette skulle blive aktuelt. Den gode belig-
genhed understøttes ligeledes af den indgåede lejekontrakt 
med en indledende bindingsperiode for Lejer på 15 år.

Beliggenhed

Trafiktal: 9.989 (2021)

Kilde: Danmarks Statistik

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

Randers Kommune 95.318 95.756 96.007 96.343 96.800 97.520 98.118 98.265 97.909 97.805 98.190

Randers by 60.656 61.121 60.895 61.163 61.664 62.342 62.563 62.687 62.586 62.482 62.623

K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NVK/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV

Trafiktal: 8.313 (2021)

Trafiktal: 10.520 (2021)
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