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Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aarhus Kommune  306.650  310.956  314.545  319.094  323.893  326.246  330.639  335.684  340.421  345.332  349.983  352.751 

Aarhus  242.914  249.709  252.213  256.018  259.754  261.570  264.716  269.022  273.077  277.086  280.534  282.910 

Ejendommen er beliggende i Aarhus-bydelen Tilst på adres-
sen Blomstervej 2B, 8381 Tilst.

Tilst er en bydel i Aarhus med ca. 16.000 indbyggere, belig-
gende 7-10 km nordvest for Aarhus C. Bydelen består reelt af 
selve Tilst og Brabrand Nord.

Detailhandel og beboelse i Ejendommens nærområde
Ejendommen er beliggende som en del af et centerområde 
med stor eksponering mod Viborgvej, der - som en del af 
hovedvej 26 - fungerer som primær ind- og udfaldsvej i den 
nordvest del af Aarhus samt gennemfartsvej i Tilst. Viborg-
vej, der er blandt Aarhus' mest trafikkerede vejstrækninger, 
sammenkobler Aarhus C med den østjyske del af motorvej 
E45 og herunder ligeså Aarhus med Viborg samt oplandet 
vest for byen. Der er i 2017 på Viborgvej ved Ejendommen 
målt en årsdøgnstrafik på 21.600 bilister. 
Læs yderligere om udvidelsen af Viborgvej på strækningen ved 
Ejendommen på side 24-25.

Ejendommens nærområde udgør et travlt handels- og op-
landscentrum for Aarhus og omegn. Området består af en 
række prominente detailaktører samt fastfoodkæder og 
bilforhandlere. Ejendommens beliggenhed er således i høj 
grad præget af en allerede etableret handelsaktivitet, der 
forsyner et stort kundegrundlag med tilknytning til belig-
genheden, såvel fra lokalområdet i Aarhus som fra oplandet 
udenfor byen.

Foruden de mange erhvervsaktører i Ejendommens absolut-
te nærområde, danner området ved Ejendommen hjemsted 
for de store beboelsesområder i Tilst. Området udgøres af 
både villakvarterer samt række- og etagehuse. Særligt i om-
rådet nord for Ejendommen - nord ad Blomstervej - er der 
igangsat og planlagt en massiv udvikling og etablering af 
nye beboelsesområder over de kommende år.
Læs yderligere om områdets udvikling på side 24-25.

Flytning af jem & fix samt Fitness World
Både jem & fix og Fitness World driver i dag henholdsvis byg-
gemarked og fitnesscenter nær Ejendommen. Facilitetterne 
på de aktuelle lokationer muliggør hverken udvidelse eller 
ombygning i tilstrækkelig grad.

Med flytningen af det nuværende jem & fix-byggemarked 
rykker byggemarkedskæden ind i faciliteter, der modsvarer 
kædens nyeste butikskoncept for mega-butikker. I Ejendom-
men får jem & fix et byggemarked, der - foruden at leve op 
til det nyeste butikskoncept - særligt også har bedre kunde- 
og tilkørselsforhold via drive-in faciliteterne i den nye større 
varegård, hvilket i særdeleshed er vigtigt for en butikstype, 
hvor en stor del af kunderne kommer med trailer. 

Med flytningen af Fitness World rykker fitnesskæden ind i 
nye og mere tidssvarende forhold med markant mere plads 
end under de nuværende forhold.

Både jem & fix og Fitness World kender - qua deres nuvæ-
rende forretningsdriven på deres aktuelle beliggenheder 
- den nye beliggenhed yderst godt og har ligeledes et vel-
etableret kendskab til kundegrundlaget i området. De to 
lejeres vurdering af netop den nye beliggenheds kvaliteter 
understreges i høj grad via indgåelsen af de nye 10½-årige 
bindingsperiode for begge lejere.

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden ved en tra-
fikkeret ind- og udfaldsvej, i et allerede etableret handels- 
og oplandscentrum, danner et bæredygtigt fundament for 
den kommende drift i Ejendommen, samt sikrer en god pro-
gnose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive 
aktuelt.

Ejendommens beliggenhed

Trafiktal:
21.600 
(2017)

Nuværende 
jem & fix

Trafiktal:
15.600
(2016)

Nuværende 
Fitness World

“ ”
         Viborgvej er én af de vigtigste færdselsårer til og fra Aarhus.. 

 - Bünyamin Simsek (V), tidligere rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (Lokalavisen Aarhus  13.10.2021)
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