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Ejendommen er beliggende i den østlige del af Herning by 
på adressen Åvænget 4 (jem & fix) og 7B (Oil!), 7400 Herning. 

Ejendommen ligger i et handelsområde ca. 2 km fra Herning 
bymidte. Nord for Ejendommen ligger et større centerom-
råde, hvor herningCentret og Bilka blandt andet er belig-
gende. Sydvest for Ejendommen ligger et boligområde, som 
indeholder hovedsageligt rækkehuse og etageejendomme 
samt Holtbjergskolen og Åmoseskolen.

Handelsområdet
I Ejendommens nærområde er herningCentret, Bilka, Bau-
haus, Elgiganten og en lang række andre aktører placeret. 
herningCentret alene tiltrak i 2019 et besøgstal på 3,7 mio. 
Centret rummer 80 butikker og spisesteder samlet under et 
tag. jem & fix og Oil! drager således betydelig fordel af syner-
gien med de øvrige aktører i dette stærke handelsområde, 
som er det absolut stærkeste i Herning. De forskellige aktø-
rers placering er illustreret på oversigtskortet ovenfor. 

Endvidere er der bag Bauhaus igangsat opførelsen af en 
7.500 m2 stor Biltema, som forventes at åbne i påsken 2022. 
Opførelsen af Biltema forventes at bidrage positivt til syner-
gien mellem aktørerne i området.

Trafikforhold
Ejendommen er beliggende - tæt på Herningmotorvejen og 
Midtjyske Motorvej - på Åvænget, som er en sidevej til en af 
byens ind- og udfaldsveje, Silkeborgvej.

Silkeborgvej forbinder ligeledes Herning by med de store 
østjyske byer Ikast og Silkeborg. 

Herningmotorvejen forbinder ligeledes Herning med midt- 
og østjyske byer, som Ikast, Silkeborg og Aarhus. Motorvejen 
er 76 km, og der er dagligt målt 27.502 (2020) køretøjer ved 
frakørslen omkring Ejendommen. 

Umiddelbart øst for Ejendommen er tilkørslen til den nord/
syd-gående Midtjyske Motorvej, som forbinder Herning til 
byer, som Holstebro, Brande og Vejle. Der er på Midtjyske 
Motorvej dagligt målt 18.124 (2020) køretøjer øst for Ejen-
dommen.

Befolkningstal
I befolkningsprognosen for Herning Kommune for perioden 
2021-2032, forventes det, at indbyggertallet i kommunen vil 
stige med 7,7% frem imod 2032, mens der i Herning by for-
ventes en befolkningstilgang på 11%.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i et 
meget attraktivt handelsområde, danner grundlag og frem-
tidssikrer driften i Ejendommen - og ligeledes sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt 
dette skulle blive aktuelt.

Beliggenhed

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

Herning Kommune 85.852 86.348 86.595 86.842 86.864 87.593 88.386 88.733 88.917 89.127 89.238

Herning by 46.279 46.873 47.271 47.765 47.911 48.531 49.229 44.557 50.039 50.332 50.531

K/S Herning, ÅvængetK/S Herning, Åvænget

Trafiktal: 18.124 (2020)

750 m

Trafiktal: 11.908 (2020)

Trafiktal: 23.182 (2020)

Trafiktal: 27.502 (2020)

 herningCentret
  • Kvickly • Sportmaster

  • Power • H&M

  • Imerco • Søstrene Grene 

  • Normal • Flying Tiger

  • Sport24 • Matas

  • Yousee • + 69 andre


