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Ejendommen er beliggende på Kometvej 3C, 6230 Rødekro, cen-
tralt i erhvervs- og handelsområdet ved motorvejsafkørsel 70, 
Aabenraa N, på den Sønderjyske Motorvej (E45) mellem Rødekro 
og Aabenraa.

Detail og infrastruktur i Ejendommens nærområde
Ejendommens nærområde udgøres af et travlt og velbesøgt er-
hvervs- og handelsområde, der - foruden Ejendommen - bl.a. 
rummer Harald Nyborg, McDonalds, Burger King, BILTEMA, than-
sen, Circle K, Shell, 7-eleven og Wash World, mens der på matrik-
len over for Ejendommen åbner en ny fastfoodkæde - Roll'n Eat 
- primo 2023. Hertil er området vest for Ejendommen præget af 
flere bil- og autohuse, dagligvarebutikker samt andre detailfor-
retninger, der ligeledes bidrager til yderligere synergi i området. 
Ejendommens nærområde er centreret om den Sønderjyske Mo-
torvejs (E45) til- og afkørsel 70, Aabenraa N, der dagligt udgør et 
naturligt stop for pendlere, lastbilchauførrer, turister og områdets 
beboere. Endvidere bliver der i 2023 etableret Danmarks største 
lynladestation til el-biler øst for Ejendommen (på den modsatte 
side af E45) med 30 lynladestandere. Der er i 2021 på motorvejen 
ved afkørslen målt en årsdøgnstrafik på 25.429 bilister. 

Ejendommens beliggenhed er således i høj grad præget af en 
allerede etableret handelsaktivitet, der forsyner et stort kunde-
grundlag med tilknytning til beliggenheden, såvel fra lokalom-
rådet som fra trafikanter. I forbindelse med åbningen af Sunset 
Boulevard restauranten i 2018, påpegede den administrerende 
direktør i Sunset Boulevard, Jens Broch, netop dette som en del af 
beliggenhedens kvaliteter: 

"Der har længe været en efterspørgsel på en restaurant i Sønderjyl-
land, som vi gerne har villet komme i møde. Vi har fundet den perfek-
te lokation lige ved motorvejen i et område, der allerede er kendt som 
et samlingssted for sultne trafikanter og lokale gæster. Vi har derfor 
store forventninger til den nye restaurant."

Siden åbningen af restauranten i Rødekro er der åbnet yderligere 
to Sunset Boulevard-restauranter i Sønderjylland, i henholdsvis 

Haderslev og Sønderborg. Se også oversigtskortet på side 21.
Foruden Ejendommens optimale placering nær motorvejen - 
hvorfra der opnås høj eksponering via en (langs motorvejen) op-
sat pylon - ligger Ejendommen også placeret med stor synlighed 
mod Ribevej, der i vestgående retning forbinder motorvejen med 
Rødekro, og som via Løgumklostervej (mod sydøst) betjener tra-
fikken til og fra Aabenraa. Der er på Ribevej på strækningen ved 
Ejendommen i 2022 målt en årsdøgnstrafik på 15.947 bilister. 

Rødekro og Aabenraa
Rødekro og Aabenraa udgør med sine i alt omkring 22.351 ind-
byggere - ud af kommunens 58.693 indbyggere - de to største 
byer i Aabenraa Kommune. Byerne er beliggende få kilometer fra 
hinanden, og de to byers nærhed er derfor sigende for området. 
I Aabenraa Kommunes kommuneplan udgør Rødekro og Aaben-
raa sammen kommunens bymæssige centrum, hvilket bl.a. bety-
der, at der i de to byer er funktioner, der betjener hele kommunen. 

Området er foruden at være kendetegnet ved sin optimale infra-
struktur og centrale placering i Sønderjylland, ligeledes præget af 
Sygehus Sønderjylland, der beskæftiger hele 2.720 medarbejdere 
og således udgør en vigtig rolle for såvel trafikken som bosætnin-
gen i kommunen.

Rødekro udgøres - foruden af erhvervs- og handelsområdet ved 
Ejendommen - hovedsageligt af større beboelsesområder. Des-
uden er byen præget af et bredt udvalg af indkøbsmuligheder, 
daginstitutioner og fritidstilbud samt en almen folkeskole. Byen 
har desuden egen togstation, hvorfra der både afgår InterCity, In-
terCityLyn og regionaltog. 

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed med 
optimal synlighed - i et område med vigtig infrastruktur og stort 
kundegrundlag - danner et yderst bæredygtigt grundlag for drif-
ten i Ejendommen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aabenraa 
Kommune

 59.795 59.600  59208  58.970  58.904  58.869  59.003  59.089  59.035  58.761  58.526  58.693 

Rødekro 6.098   6.122 6.127 6.123  6.139 6.094 6.088 6.111 6.072 6.026 5.950 5.950

Aabenraa  15.760  15.744  15.750  15.814  15.856  15.967  16.153  16.274  16.352  16.425  16.410  16.401 

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks statistik):

EJENDOMMENS BELIGGENHED

        Der har længe været en efterspørgsel på en restau-
rant i Sønderjylland, som vi gerne har villet komme i 
møde. Vi har fundet den perfekte lokation lige ved mo-
torvejen i et område, der allerede er kendt som et sam-
lingssted for sultne trafikanter og lokale gæster.

“

”- Adm. Direktør i Sunset Boulevard, Jens Broch (ritzau 12.12.2018)
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