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Ejendommen er beliggende på adressen Jernaldervej 9, 
9700 Brønderslev.

Ejendommen opføres med stor synlighed fra ind- og ud-
faldsvejen, Jerslevvej, i den østlige del af Brønderslev, samt 
med stor nærhed til rundkørslen mellem Jerslevvej/Bred-
gade og Hjørringvej/Ålborgvej. Rundkørslen ved Ejendom-
men forbinder Brønderslev med oplandet mod både nord, 
syd og øst, ligesom Jerslevvej mod øst forbinder byen med 
Hirtshalsmotorvejen (E39), der mod syd både sammenkob-
ler byen med Aalborg og E45, og mod nord med både Hjør-
ring og Hirtshals. 

Der er i 2020 på Hirtshalsmotorvejen - blot 1 km øst for Ejen-
dommen - og på Ålborgvej - kun 1,7 km syd for Ejendom-
men - målt en årsdøgnstrafik på hhv. 15.000 og 7.892 bilister.

Nyt butiksområde ved Jernaldervej
Ejendommen bliver en del af det nyetablerede butiksom-
råde for udvalgsvarebutikker på Jernaldervej, hvor både 
jem & fix, JYSK og Harald Nyborg har åbnet deres respektive 
butikker, mens thansen-butikken åbner deres butik marts/
april 2022
Læs mere om butiksområdet på side 20-21.

Harald Nyborg og JYSK har bl.a. udtalt følgende om placerin-
gen på Jernaldervej:

"Mange passerer forbi der, så vi synes, det er en god beliggen-

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brønderslev Kommune 35.789 35.754 35.600 35.627 35.781 36.047 36.128 36.289 36.370 36.304 36.177

Brønderslev by 11.840 11.895 11.889 12.046 12.171 12.419 12.541 12.598 12.581 12.611 12.522

hed. Vi kommer til at ligge sammen med andre butikker, som 
vi også har god erfaring med at ligge sammen med andre ste-
der. Når vi laver postnummerundersøgelser, kan vi se, at folk 
kommer fra et stort opland, og det regner vi også med vil ske 
i Brønderslev." - Arne Gerlyng-Hansen, adm. direktør i Harald 
Nyborg A/S.

"Generelt kan man sige, at vi gerne vil ligge lidt udenfor byen 
hvor det er til at komme til for kunderne. Den typiske Jysk-butik, 
uanset hvilket land den ligger i, ligger i en retailpark lidt udenfor 
byen. Det er noget, man kører efter, og det skal være ordentlige 
tilkørselsforhold og til at komme til at parkere. Det betyder me-
get." - Rune Pedersen, kommunikationsdirektør i JYSK.

Befolkningsprognose
I befolkningsprognosen for Brønderslev Kommune fra 2020, 
forventes det, at indbyggertallet i kommunen vil stige med 
1,8% frem imod 2034. Ifølge prognosen vil centraliseringen 
til de større byer i kommunen øges, og derigennem forven-
tes det, at befolkningstallet i Brønderslev by vil stige med 9% 
frem imod 2034, hvoraf størstedelen af stigningen vil være 
personer over 25 år.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenhed med stor 
synlighed mod ind- og udfaldsvejen i det nye butiksområde 
fremtidssikrer driften i Ejendommen og ligeledes sikrer en 
god prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, så-
fremt dette skulle blive aktuelt.

”
“
- Kommuneplantillæg nr. 17
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    Området ved Jernaldervej har desuden en god beliggenhed i forhold til 
synlighed og tilgængelighed og forventes derigennem at kunne styrke 
Brønderslev bys konkurrenceevne på detailhandelsområdet.

Det anvendte BIG-DOLLAR- logo kan blive ændret ifbm. med Lejers endelige lancering i Danmark.


