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Ejendommens adresse er Bredballe Center 7, 7120 Vejle Øst, og er 
en del af Bredballe Centeret. Ejendommen er beliggende med di-
rekte eksponering mod den trafikerede Skelvangen, der fungerer 
som gennemgående færdselsåre i den centrale del af Bredballe.

Ejendommen er beliggende i den næststørste bydel i Vejle, Bred-
balle, som pr. 1. januar 2022 husede 11.300 indbyggere. Bydelen 
ligger tæt på både E45 og hovedvejen mellem Horsens og Vejle, 
Horsensvej, hvilket skaber særdeles gode trafikale forhold for by-
delen. Den attraktive beliggenhed er blandt andet medvirkende 
til, at bydelen har oplevet og fortsat oplever en massiv tilvækst 
af borgere. Der er siden 2016 kommet 16,5% flere indbyggere til 
bydelen, og ifølge en befolkningsprognose fra 2022, udarbejdet 
for Vejle Kommune, forventes indbyggertallet i bydelen at stige 
fra 11.300 i 2022 til 12.186 primo 2032.

De seneste offentliggjorte trafiktal bevidner ligeledes om, at Ejen-
dommen har en yderst attraktiv placering, hvor 3.853 køretøjer 
(2019) passerer på Skelvangen hvert døgn. Beliggenheden for 
butikken henvender sig derfor dels til den forbipasserende trafik, 
men især til de nærliggende boligområder. I en radius af få minut-
ters kørsel findes en stor del af Bredballes indbyggere. Derudover 
har en betragtelig del af indbyggerne i Bredballe færre end 10 mi-
nutters gang til Ejendommen.

Ejendommens absolutte nærområde udgøres - foruden de øvrige 

detailbutikker, serviceerhverv og restauranter i Bredballe Cente-
ret - hovedsageligt af Bredballes mange beboelsesområder. Ejen-
dommens nærområde og opland bærer præg af en for området 
meget centraliseret grad af dagligvareforsyning. De for nuværen-
de øvrige nærmeste dagligvarebutikker er Rema 1000, som lige-
ledes er at finde i Bredballe Centeret, samt Bilka, som befinder sig 
ca. 3 km fra Ejendommen. Ejendommen betjener således et større 
kundegrundlag både lokalt i Bredballe og i det omkringliggende 
opland, der ikke er betjent af øvrig dagligvareforsyning.
Læs yderligere om Bredballes dagligvareforsyning på side 18.

Coop har siden 1981 drevet dagligvarebutik i Ejendommen, se-
nest i form af fakta, som i 2020 blev konverteret til Coop 365dis-
count. Lejer har derfor efter flere års forretningsdriven i Ejendom-
men et yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt kun-
degrundlaget i området, og Lejers vurdering af netop beliggen-
hedens kvaliteter understreges i høj grad via indgåelsen af den 
nye 15-årige bindingsperiode for Lejer.

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed med 
optimal synlighed og god synergi - i et område med vækst og et 
stort kundegrundlag - dels danner et yderst bæredygtigt grund-
lag for driften i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for al-
ternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.
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Trafiktal: 70.438 (2022)
Trafiktal: 11.058 (2021)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vejle Kommune 108.021 108.826 109.652 110.471 111.743 113.243 114.140 114.830 115.748 116.992 119.060

Vejle 51.804 52.449 53.230 53.975 54.862 55.876 56.567 57.051 57.655 58.777 60.231

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks Statistik):
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Zone 2
  • Plantorama  • Renault

  • Polestar  • Dacia

  • Sengespecialisten • Invita

  • Vordingborg Køkkener • Ilva

  • HTH  • +8 andre

Zone 1
  • Bauhaus  • jem&fix

  • Harald Nyborg  • Opel

  • Sunset Boulevard • Skousen

  • Handelsbanken • thansen

  • Jysk  • +10 andre

Zone 3
  • Porsche  • Carglass

  • Shell  • My Garage

• +16 andre

Trafiktal: 3.853 (2019)

BELIGGENHED



18 Blue Capital A/S Blue Capital A/S

K/S JYSK DETAIL, VEJLE-BREDBALLEK/S JYSK DETAIL, VEJLE-BREDBALLE

19

Tirsbæk Bakker
Tirsbæk Bakker, der ligger øst for Bredballe, er et nyt boligområde  
under fortsat udvikling med attraktive boliger. Boligområdet vil 
- når området er fuldt udbygget - rumme ca. 1.000 boliger. Om-
rådet ligger mod øst som en naturlig forlængelse af Bredballe ca. 
1,9 km fra Ejendommen.

Beboelsesområderne i Tirsbæk Bakker er i høj grad henvendt 
til børnefamilier, hvorfor området også indeholder en børnein-
stitution, der er indrettet til i alt 120 børn. I sammenhæng med 
institutionen er der opført et fælleshus, der frit kan benyttes af 
samtlige beboere i Tirsbæk Bakker. Næste etape i udviklingen af 
Tirsbæk Bakker er etableringen af Juliehøj, hvor der udstykkes 44 
grunde. På nuværende tidspunkt er 40 af grundene solgt og kun 
4 er ledige.

Opførelsen af Tirsbæk Bakker er positiv for Ejendommen, som 
gennem etableringen får et markant højere kundegrundlag.

Bebyggelse langs Horsensvej
Omtrent 1,5 km nord for Ejendommen ligger Horsensvej, der ud-
gør hovedvejen mellem Horsens og Vejle. Hovedvejen er særde-
les trafikeret, og der passerer 14.158 køretøjer dagligt. De gode 
trafikforhold skaber særdeles gode forhold til vejnettet for kun-
der, hvilket har bidraget til at gøre området attraktivt for nye er-
hvervsaktører.

Senest er der udstykket en række matrikler til erhverv ved "Zone 
2" (se side 16). Med de nye udstykninger ved Horsensvej er der 
skabt muligheder for virksomheder, som ønsker at etablere sig i 
området.

I sommeren 2022 åbnede Sveriges største byggemarkedskæde 
"Byggmax" sin første danske butik langs Horsensvej. Kæden har 
valgt at bruge Vejle som springbræt ind på det danske marked. 
Der er endvidere opført 2 bilhuse i krydset mellem Juelsmindevej 
og Horsensvej ved Tirsbæk Bakker.

OMRÅDETS UDVIKLING

   

JuliehøJJuliehøJBørneinstitution

BREDBALLE CENTERET
Ejendommen er en integreret del af Bredballe Centeret, som ud-
over Ejendommen danner ramme for en række øvrige aktører, 
herunder Rema 1000, bagerbutikker, apotek, fitnesscenter, ejen-
domsmægler, frisørforretninger, spisesteder, cykelforretning, ki-
osk og posthusfacilitet, delikatesseforretning og tandlægeklinik.

Bredballe Centeret blev etableret i 1979, hvor Ejendommen blev 
opført til brug for Bredballe Brugs. Aktørerne i Bredballe Centeret 
har siden opførelsen draget betydelig fordel af synergien fra cen-
traliseringen af de mange aktører i det stærke butikscenter, som 
er det eneste i Bredballe. 
Aktørernes placering er illustreret ovenfor.

Bredballe Centeret er beliggende mellem vejene Skelvangen og 
Bredballe Byvej med facade mod Skelvangen. Centeret har ind-
kørsel fra både Skelvangen og Bredballe Byvej, hvor der ved beg-
ge indgange er etableret kundeparkeringspladser. På nuværende 
tidspunkt er der 213 parkeringspladser og 4 handicap parkerings-
pladser. Parkeringspladserne er udlagt som fælles parkerings-
pladser af Vejle Kommune for Bredballe Centeret, og parkering er 
gratis og uden tidsbegrænsning.

I forbindelse med etableringen af det nye boligområde i Ejendom-
mens nærområde, Tirsbæk Bakker, har der været efterspørgsel på 
flere dagligvarebutikker blandt indbyggerne. Vejle Kommune 
har over flere omgange taget stilling til områdets dagligvarefor-
syning, og beslutningen har hver gang været at fastholde den 
nuværende forsyning i Bredballe Centeret. Det er kommunens 
politik, at handlen skal holdes samlet i eksisterende bydelscentre, 
hvilket understreger Ejendommens meget attraktive beliggen-

hed. Vejle Kommune har i januar 2023 igangsat udarbejdelsen af 
en ny analyse, som bl.a. skal kaste lys over, hvorvidt der er tilstræk-
keligt kundegrundlag til at etablere en dagligvarebutik i eller tæt 
på Tirsbæk Bakker, samt hvilken betydning det i så fald vil få for 
den eksisterende handel i Bredballe Centeret. Claus Behrendsen, 
fra Vejle Byråd, har i forbindelse med den kommende analyse un-
derstreget, at:

”Der er et grundlæggende princip om, at man så vidt muligt gerne vil 
samle dagligvarehandlen i klynger, som Bredballe Centeret også er. 
Det har jeg fuld respekt for, for det har nogle åbenlyse fordele.” (Vejle 
Amts Folkeblad, 18.01.23)

Hvorvidt dagligvareforsyningen i og omkring Bredballe samt Tirs-
bæk Bakker med tiden øges, er endnu uvist. Vejle Kommune har 
dog over flere omgange påpeget, at der er rift om beliggenheden 
blandt de øvrige dagligvarekæder, men at kompleksiteten i at 
skulle udvide Bredballe Centeret med endnu en dagligvareaktør 
er stor:  

"Der har været snak om at lave en lokalplan for en ny dagligvarebutik 
i centret. Den eksisterende lokalplan skal i hvert fald laves om, og de 
(dagligvarekæderne, red.) banker alle sammen på vores dør. Så der 
er ingen tvivl om, at hvis vi kan levere et byggefelt i Bredballe Center, 
vil alle kæder, der ikke ligger derude i forvejen, gerne være med. Vi 
får jævnligt forespørgsler, for udviklerne følger med i, hvor mange 
nye beboere, der flytter til området, og de ved, at der er et købestærkt 
publikum i Bredballe." (Lars Buksti, Planchef i Vejle Kommune - Vejle 
Amts Folkeblad, 03.09.20)

       Der er ingen tvivl om, at hvis vi kan levere et byggefelt i Bredballe 
Center, vil alle kæder, der ikke ligger derude i forvejen, gerne være med. ”
“
 - Lars Buksti, Planchef i Vejle Kommune, til Vejle Amts Folkeblad i forbindelse med etableringen af Rema 1000 (03.09.2020)

Trafiktal: 14.158 (2021)

              

               Komfort Biler A/s

 Komfort Biler A/s

linderoth A/s
linderoth A/s

1 2 5 6
7 8 9 10

12 14

1. Estate mæglerne
2. Frisørgården
3. Bredballe Fodklinik
4. Tomt lejemål
5. Romanita (delikatesse)
6. OCCO Vejle (pizzaria)
7. Brødkurven
8. Storgaard (delikatesse)
9. Marmaris Kebab & Pizza
10. Stenovns Pizza
11. Vinderchancen (kiosk)
12. Frisør Lyhne 
13. Tandklinikken Vejle
14. Forza Bikes
15. Bredballe Frisør & Barbershop
16. Vendelbo (IT-virksomhed)
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