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Beliggenhed
Ejendommen er beliggende Trøjborgvej 8, 8200 Aarhus N.
Trøjborgvej fungerer som en af hovedvejene i bydelen Trøjborg og forbinder Nørrebrogade og Skovvejen.
Trøjborg er en bydel beliggende i det nordlige Aarhus som
en forlængelse af midtbyen. Bydelen er ikke blot tæt på Aarhus Midtby, men også skov, strand og universitet, som ligger inden for halvanden kilometer. Trøjborg omgrænses af
Dronning Margrethes Vej/Skovvejen, Nørrebrogade, Nordre
Ringgade og Skovvangsvej, der er nogle af de største indfaldsveje til Aarhus Midtby.
Trøjborg fremstår som en by i byen. Selvom afstanden til
Aarhus Midtby er på under 2 km, emmer Trøjborg af liv. Her
er både et stort udvalg af specialbutikker, restaurationer, en
lokal biograf samt mange institutioner. Den lokale aktivitet,
nærheden til natur, by og uddannelsesinstitutioner gør Trøjborg til en særdeles populær bydel, der også i årene 20102017 har oplevet en befolkningstilvækst på over 10%.
Rema 1000 butikken blev i 2014 kåret som årets Rema 1000
butik i Øst- og Midtjylland. Udover Rema 1000 butikken er
der på Trøjborg en mindre Fakta butik og en Løvbjerg i Trøjborgcentret i den helt nordlige del af bydelen. Således er
Rema 1000 den eneste dagligvarebutik i fuld størrelse, der
ligger centralt på Trøjborg.
Trøjborg er tæt bebygget og består hovedsageligt af etagebyggeri. Det må således forventes, at yderligere bebyggelse

hovedsageligt sker som fortætning, hvor det er muligt, samt
videreudvikling af eksisterende byggeri.
Efterspørgslen efter boliger i området giver anledning til
flere byggeprojekter. På Trøjborgvej 72-74 skal der planmæssigt etableres omkring 125 nye boliger, og det tidligere
Peter Sabroes Seminarium udvikles til at indeholde 182 nye
lejligheder. Begge projekter ligger få hundrede meter fra
ejendommen.
I området er også projektet Terrassehusene, der indeholder
53 lejligheder, og en projekteret udvidelse af Trøjborgcentret, der tæller 62 nye lejligheder samt et rekreativt opholdsareal på taget af det eksisterende center.
Letbanen er allerede etableret langs Nørrebrogade, som
afgrænser Trøjborg mod vest, og letbanen på Grenåbanen
kommer til at køre langs Skovvejen, der afgrænser Trøjborg
mod øst. Trøjborgvej har ligeledes via disse veje gode forbindelser til infrastrukturen, der forbinder Aarhus med motorvej og omkringliggende byer.
Ejendommen ligger således i hjertet af en attraktiv og tætbefolket bydel, hvor mulighederne for etablering af nye butikker samtidig er forbundet med meget store omkostninger.
Det er Blue Capitals vurdering, at dette sammen med prognoserne for Aarhus' udvikling sikrer et stort kundegrundlag
for ejendommen.
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Trøjborg

10.610

10.789

10.931

11.135

11.231

11.330

11.560

11.715

Aarhus by

242.914

249.709

252.213

256.018

259.754

261.570

264.716

269.022

Aarhus Kommune

306.650

310.956

314.545

319.094

323.893

326.246

330.639

335.684
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