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Ejendommen er beliggende Randersvej 12, 8600 Silkeborg og 
grænser op til Silkeborgs Erhvervskorridor, der er gennemskåret 
af Silkeborgmotorvejen.

Ejendommens nærområde  og trafikforhold
Ejendommen er placeret med stor facadeværdi ud mod Nørre-
skov Bakke, hvor der i 2021 blev målt en årsdøgntrafik på 11.428 
køretøjer umiddelbart nord for Ejendommen og 14.576 køretøjer 
syd/vest for Ejendommen.

Umiddelbart syd for Ejendommen krydser Nørreskov Bakke med 
Nordre Ringvej (mod vest) og motorvejsafkørsel 28 til Silkeborg-
motorvejen (mod øst), hvilket sikrer en god indgangsportal og 
tilgængelighed til området samt stor trafikaktivitet. Nørreskov 
Bakke forbinder endvidere en del af det nordøstlige Silkeborg 
med bymidten via Ansvej. 

Udover Ejendommen, præges det absolutte nærområde af en 
række erhvervsaktører samt større boligkvarterer, hvor Ejendom-
men for indbyggerne i den nordøstlige del af Silkeborg er nærme-
ste dagligvarebutik sammen med Rema 1000, der er beliggende 
i Gødvad. 

Coop har efter mange års forretningsdriven i Ejendommen et 
yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt kunde-
grundlaget i området, og deres vurdering af netop beliggenhe-

dens kvaliteter understreges i høj grad ved indgåelsen af den nye 
15-års bindingsperiode for Lejer.

Silkeborg
Silkeborg Kommune klarer sig godt i befolkningsprognosen, hvor 
kommunens befolkningstal som helhed forventes at stige fra 
97.350 til 111.579 (2035). Silkeborg Kommune er den kommune 
i Danmark med femte højst befolkningstilvækst i 2021 med en 
stigning på 1,96%.

Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, og det samme er efter-
spørgslen på boliger. Hvert år vokser Silkeborg Kommune med ca. 
1.000 nye borgere. Fremtidig byvækstretning er mod nord, idet 
der er væsentlige natur- og landskabsværdier mod sydøst og øst. 
Byudviklingen vil ske med dannelsen af Eriksborg, som forventes 
at have positiv påvirkning på trafiktallene ved Ejendommen, hvil-
ket står yderligere beskrevet på side 20-21.

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i en 
vækstby med stor synlighed, dels danner et yderst bæredygtigt 
grundlag for driften i Ejendommen, samt sikrer en god prognose 
for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Beliggenhed
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Trafiktal: 11.428 (2021)

Trafiktal: 14.576 (2021)

Kilde: INFRASTRUKTURPLAN ERIKSBORG, Silkeborg Kommune

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Silkeborg Kommune 89.328 89.346 89.633 90.016 90.719 91.237 92.024 93.054 94.026 95.488 97.358

Silkeborg 42.807 42.910 43.158 43.351 43.885 44.333 43.313 46.179 46.923 48.369 49.747

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks statistik):
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Områdets udvikling
Foruden Ejendommens aktuelt gode beliggenhed, er der i nær-
området planer om/igangsat udvikling, herunder:

Silkeborg Erhvervspark
Silkeborg Erhvervspark udvider deres kontorpunkthus med yder-
ligere to nye kontorpunkthuse. Bygherre på projektet er Lars Lar-
sen Group, som startede opførelsen i januar 2022. På nuværende 
tidspunkt er der allerede opført et kontorpunkthus, hvor vindmøl-
levirksomheden Envision Energy har kontor. Hvis der, efter opfø-
relsen af de 2 nye kontorpunkthuse, fortsat er efterspørgsel på 
flere kontorfaciliteter, er der mulighed for at etablere yderligere 
ét kontorpunkthus.

De to nye kontorhuse bliver hver på 2.600 kvm., i seks etagers 
højde. Den foreløbig plan er, at kontorpunkthusene skal stå klar 
i år 2023.

Randersvej udgør adgangsvejen til kontorpunkthusene, hvorfor 
trafikken kører forbi Ejendommen. 

Boligbyggeri på Nørreskov Bakke
150 nye lejeboliger vil stå færdige i år 2023. Området er placeret 
på Nørreskov Bakke. Boligerne er henvendt til både små og store 
familier.  Området rummer fire punkthuse med hver 20 lejligheder 
samt 67 rækkehuse.

I forbindelse med rejsegildet af det nye byggeri, udtalte viceborg-
mester i Silkeborg, Johan Brødsgaard fra Radikale Venstre ”I Silke-

borg Kommune har vi en historisk befolkningstilvækst i disse år, 
som understøtter vores ønske om at være en levende kommune 
med masser af muligheder. Det kræver også, at vi kan tilbyde 
forskellige typer af boliger, og det er Nørreskov Bakke med til at 
understøtte.”

Eriksborg
Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, det samme er efter-
spørgslen efter boliger. Silkeborg Kommune vokser årligt med ca. 
1.000 nye borgere, hvilket kræver flere nye boliger.

En del af Silkeborg Kommunes løsning er Eriksborg - som er en ny 
bydel nordøst for Silkeborg. Den nye bydel bliver placeret mellem 
Gødvad og Grauballe, som på sigt vil få de to bydele til at vokse 
sammen.

Der er udlagt store arealer, hvor Eriksborg bliver en ny bydel med 
plads til ca. 4.000 nye boliger svarende til ca. 7.000 nye indbyg-
gere. Foruden de rammelagte arealer er der også udpeget per-
spektivarealer, hvor der på sigt kan udlægges nye rammer i takt 
med, at områderne udbygges, ligesom der er planlagt etablering 
af dagligvarehandel i bydelen. 

Nørreskov Bakke vil være én af de primære færsdselsårer mellem 
Eriksborg og Silkeborg by. Udviklingen af bydelen forventes såle-
des at have positiv påvirkning på trafiktallene ved Ejendommen, 
hvilket understøttes af en infrastrukturplan fra 2020 udarbejdet af 
COWI i forbindelse med planlægningen af bydelen.

Nørreskov Bakke

     I Silkeborg Kommune har vi en historisk befolkningstilvækst i disse år, som understøtter vores 
ønske om at være en levende kommune med masser af muligheder. Det kræver også, at vi kan 
tilbyde forskellige typer af boliger, og det er Nørreskov Bakke med til at understøtte. 
- Viceborgmester Silkeborg, Johan Brødsgaard, Radikale Venstre, 16.08.2022.

Silkeborg Erhvervspark

”
“

Foto: 07. december 2022


