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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i bydelen Vejlby-Risskov - i det
nordlige
Aarhus - på Vindrosen, 8240 Risskov.
Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering
Ejendommen er opført som en del af det samlede beboelses- og erhvervsbyggeri Risskov Brynet, der udgør en helt ny
bydel i det nordlige Aarhus, som grænser op til Vejlby Ringvej, Vindrosen og Gustav Holms Vej.
Læs mere om Risskov Brynet på side 22-23.

Foruden ovennævnte handelsaktivitet, samt de store beboelsesområder, er Ejendommens nærområde ligeledes kendetegnet ved at rumme flere almene folkeskoler, gymnasier,
erhvervsuddannelser og efterskole samt Danmarks MedieOg Journalisthøjskole.

Området er beliggende i nær tilknytning til boligbebyggelse
- særligt mod syd, øst og vest. Både Vindrosen og Gustav
Holms Vej er flankeret af villaer samt toetagers by- og rækkehuse. Ud over områdets allerede etablerede boligområder,
er der med opførelsen af selve Risskov Brynet etableret yderligere et betydeligt antal boligenheder ved Ejendommen.
Risskov Brynet forventes samlet at skulle indeholde 1.5001.800 nye boliger, hvoraf ca. 1.000 allerede nu er opført og
taget i brug.

Aarhus er Danmarks andenstørste by med et indbyggertal
pr. 1. januar 2019 på 227.086 i selve Aarhus by og 345.332
i Aarhus Kommune. I en befolkningsprognose for perioden
2019-2034, udarbejdet af Aarhus Kommune, forventes befolkningstallet i kommunen at stige til 426.547 i 2034. Aarhus Kommune har tidligere meddelt, at befolkningstallet i
kommunen ventes at stige til 450.000 i 2050 - primært via
tilvækst i Aarhus midtby samt byområderne Højbjerg, Risskov og Lisbjerg.

Ejendommen er opført med stor synlighed og facadeværdi
for den forbikørende trafik på Vejlby Ringvej og Vindrosen.
Vejlby Ringvej udgør starten på Ringvejen (O2), der forbinder alle ind- og udfaldsveje rundt om Aarhus. De to - for
Ejendommen - nærmeste ind- og udfaldsveje er Grenåvej og
Randersvej. I en trafikmåling foretaget af Aarhus Kommune i
2018 passerede dagligt mere end 13.100 biler Ejendommen
på Vejlby Ringvej.

Bydelen Vejlby-Risskov, hvori Ejendommen er beliggende,
består i 4. kvartal 2019 af 27.385 indbyggere, mod 22.669
i 1. kvartal 2010. Den positive befolkningsudvikling i Ejendommens nærområde ventes i følge Aarhus Kommune at
fortsætte. Ejendommen er beliggende på grænseområdet
mellem fire skoledistrikter i den nordlige del af Aarhus. Disse
fire distrikter forventes samlet at vækste med 7.420 indbyggere - svarende til mere end 18% - frem til 2029.
Læs mere om udviklingen i Vejlby-Risskov på side 24-25.

Det store antal boliger i og omkring Risskov Brynet, samt
den trafikale aktivitet på Vejlby Ringvej, er med til at underbygge Ejendommens attraktive beliggenhed. Den gode beliggenhed afspejles samtidig af den store handelsaktivitet,
der er i området. På den - for Ejendommen - modsatte side
af Vejlby Ringvej er Veri Centret beliggende. Veri Centret har
hvert år omtrent to millioner besøgende, og består af 20 butikker, heriblandt fire dagligvarebutikker. Ejendommen er
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således beliggende i et område, der er præget
af den i forve- 1:12094
Dato
20-11-2019
jen veletablerede færdsel og handelsaktivitet.

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode beliggenhed i Risskov Brynet - med stor eksponering mod den
trafikerede Vejlby Ringvej, i et nærmiljø med store beboelsesområder og en positiv befolkningsudvikling - dels danner
et yderst bæredygtigt grundlag for at fremtidssikre den nuværende drift i Ejendommen, og dels sikrer en god prognose
for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

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

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aarhus Kommune

306.650

310.956

314.545

319.094

323.893

326.246

330.639

Aarhus by

242.914

249.709

252.213

256.018

259.754

261.570

264.570

335.684

340.41

345.332

264.716

273.077

277.086

Vejlby-Risskov

22.669

22.863

24.501

24.771

24.997

25.108

25.135

25.241

25.692

26.718

Kilde: Danmarks Statistik & Aarhus Kommune
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Risskov Brynet
Beboelses- og erhvervsbyggeriet Risskov Brynet er en helt
ny bydel i det nordlige Aarhus, der forventes at at rumme ca.
5.000 indbyggere, når den er færdigudbygget, forventeligt
i 2023.
Risskov Brynet udgøres af et trekantet byareal, der afgrænses af vejene Vejlby Ringvej, Vindrosen og Gustav Holms
Vej. Det trekantede byareal omdannes fra et tidligere erhvervsområde til en ny bydel, med boliger, grønne områder,
erhverv og indkøbsmuligheder. Områdets lokalplan indeholder byggemuligheder på i alt 129.000 m2 etageareal til
først og fremmest boliger - men derudover også til erhverv,
daginstitution og detailhandel.
Bydelen kommer således primært til at bestå af lejligheder
og studieboliger i etagebyggerier i 4-8 plan. Hertil er der for
nuværende opført syv supervillaer i 2-3 plan og ti rækkehuse
i to plan samt erhverslokaler og to dagligvarebutikker. Samlet forventes Risskov Brynet - ved endelig opførelse - at bestå
af 1.500-1.800 nye boliger samt lokationer for 8-12 erhvervsaktører.
Læs mere om anvendelsesmuligheder for erhverv i lokalplanen
på s. 26-27.
Bebyggelsen i Risskov Brynet bliver bundet sammen af Kongevellen, der udgør en central vej gennem området, startende fra Vejlby Ringvej. Fra Kongevellen udspringer en række
sidegader, hvortil bebyggelsen er orienteret mod. Under en
væsentlig del af bebyggelsen og gaderne er der kældre til
bilparkering.
Risskov Brynet kan kategoriseres som et eksempel på, at
udvidelsen af Aarhus ikke er en forlængelse af byen mod
oplandet – men en fortætning inden for den eksisterende
by. Risskov Brynet ligger på kanten af Aarhus N og derved
bynært, men samtidig som en del af Risskov, der er kendetegnet ved at have stranden og Riis Skov som naboer.
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Broloftet del I
Opførelsen af Risskov Brynet er opdelt i flere etaper. Første
etape indeholder byggeriet på Broloftet i områdets sydligste
spids - længst væk fra Vejlby Ringvej - og består af to rækker
lejligheder i henholdsvis fem og seks etager, et punkthus i
otte etager samt af syv supervillaer i 2-3 etager og med otte
boliger i hver.

Kværnloftet
AP Pension blev i august 2019 færdig med pensionsselskabets sidste byggeri - og tredje etape - i Risskov Brynet.
Byggeriet består af to let slyngede boligblokke, et punkthus
og ti rækkehuse i to plan. Samlet udgør denne etape 128 lejelejligheder, der er beliggende vest for AP Pensions første
byggeri.

Lejlighederne i den ene række stod klar til indflytning i slutningen af januar 2017. Derefter fulgte boligerne i supervillaerne, mens den sidste række af etagelejligheder stod færdig
i efteråret 2018. Bag den første etape, der samlet udgør 295
boliger, står AP Pension.

Broloftet del II
I oktober 2018 påbegyndte Domis og NREP byggeriet af
områdets fjerde etape. Byggeriet er ligesom Risskov Brynets
første etape en del af Broloftet og består af et nyt boligbyggeri med 199 lejligheder på mellem 45 og 128 m². Første del
af Broloftet del II står klar til indflytning i medio december
2019.

Møllehatten
Foruden AP Pension er også ejendomsselskabet Domis, Sælgers moderselskab, involveret i byggeriet af Risskov Brynet.
Domis står bag områdets anden etape, der udgøres af etagebyggerierne i områdets nordlige del - på den ca. 400 meter
lange strækning langs Vejlby Ringvej. Bygningerne er samlet
navngivet Møllehatten og indeholder, foruden erhvervsbebyggelse med, blandt andet, dagligvarebutikkerne, som K/S
Aarhus Detail, Risskov Brynet erhverver, 586 1-2-3- og 4-værelses lejligheder på mellem 32 og 97 m², hvoraf de første
stod indflytningsklar i efteråret 2017. Stort set samtlige lejligheder er for nuværende udlejet.
Erhvervsbebyggelsen beliggende længst mod øst, ved krydset mellem Vejlby Ringvej og Vindrosen, har stor facadeværdi mod Vejlby Ringvej. Stueplan er anvendt til dagligvarebutikkerne Netto og MENY, mens Cafe Mad-Glad sammen
med IGYM Fitness er åbnet i sommeren 2019 på 1. sal. De
øvrige erhvervslejemål udlejes og kan anvendes til kontor,
klinik, butik, yoga, frisør, showroom eller lignende formål.
Erhvervsenhederne er i størrelsen 118-1.077 m².

Kongevellen
Medio september 2019 blev der afholdt rejsegilde i Arbejdernes Andels Boligforenings nye afdeling 67 - Risskovbrynet. Afdelingen udgør Risskov Brynets femte etape og skal
rumme i alt 37 familieboliger, 70 ungdomsboliger og 10
handicapboliger. Opførelsen sker i perioden efterår 20182020 med forventet indflytning primo oktober 2020, og afdelingen er beliggende vest for AP Pensions andet byggeri
- mod Gustav Holms Vej.
Fremtidig bebyggelse
Foruden ovennævnte etaper og projekter planlægger Aarhus Kommune at opføre daginstitution, mens Domis også
forventer at bygge udover det ovenfor anførte, således at de
ved områdets færdigudvikling har stået bag mere end 1.000
boliger i Risskov Brynet. Sælger oplyser, at der indgået entreprisekontrakter om opførelsen af det resterende byggeri.

“

Jeg synes, at det her projekt
er et rigtig godt eksempel på,
hvordan man kan få byudvikling,
modernisering af Aarhus og det
at byen til stadighed forandrer
sig til at gå hånd i hånd.

”

Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune, om Risskov
Brynet - Lokalavisen 30.10.18
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Fremtidig
bebyggelse
Broloftet
del II

Fremtidig
bebyggelse

Kværnloftet
Område til
dagsinstitution
Kongevellen

Broloftet
del I

Oversigtskort, Risskov Brynet - den hvide bebyggelse er vejledende og
således ikke 100% retvisende.
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Aarhus N og Vejlby-Risskov
Aarhus er både Danmarks andenstørste by og en by i stor
vækst. Fra 2010 til 2019 er befolkningen i Aarhus by steget
med over 14%. Dette betyder, at der årligt er flyttet 3.417
nye borgere til byen (netto). Af disse har 405 årligt bosat sig
i bydelen Vejlby-Riskov, hvori Ejendommen er beliggende.
Vejlby-Risskov består i 4. kvartal 2019 af 27.385 indbyggere
og har siden 2010 øget antallet af borgere med næsten 21%.
Vejlby-Risskov er en del af Aarhus N, der foruden Vejlby-Risskov består af Christiansbjerg, Trøjborg, Skejby, Lisbjerg, Kasted, Brendstrup, Egå og Skæring. Sammenlagt har Aarhus N
i 4. kvartal 2019 75.636 indbyggere, hvilket svarer til 21,6% af
Aarhus Kommunes samlede befolkning.
Aarhus' fremadrettede byudviklingsstrategi indebærer, at
hovedsageligt den eksisterende by videreudvikles, således
at byen ikke vokser geografisk.
Byudvikling
Nyindflytterne, der i januar 2017 kunne rykke ind i Risskov
Brynet, var den første spæde begyndelse på et befolkningsog udviklingsboom i Vejlby-området ved Ejendommen. I
en radius af mindre end én kilometer fra Vejlby Kirke er der
samlet i omegnen af 3.500 nye boliger enten planlagt eller
under opførelse.
Aarhus Borgmester, Jacob Bundsgaard, udtalte i forbindelse
med første spadestik til anden del af Broloftet i Risskov Brynet følgende om udviklingen i Aarhus:
"Det her (Broloftet) er en del af en stor bebyggelse (Risskov Brynet) og en del af en udvikling i en by, hvor der i øjeblikket er fuld
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fart på. Der bliver bygget rigtig meget. Og virkeligheden er nok,
at vi skal have endnu mere fart på, hvis vi skal imødekomme
den efterspørgsel der er. Der er en stor sult på at blive aarhusianer (...)

liger, hvoraf 170–180 vil være familieegnede boliger, mens
resten vil være små ungdoms- og kollegieboliger. I midten af
området nedrives en større bygningsmasse, og der etableres
parkering under terræn.

(...) vi er en del af en region, hvor der sker rigtig meget. I øjeblikket bliver der skabt et hav af arbejdspladser. Over 5.000 om
året. Derfor er der brug for at holde gang i hjulene. En stor motor i den udvikling er boligbyggeriet, som en væsentlig forudsætning for at folk kan slå sig ned her i området..."
- Lokalavisen 30.10.18

I området ligger blandt andet 3 kontorbygninger, der bevares, ombygges og ændres til boligformål i form af kollegieog ungdomsboliger. Det drejer sig om 3 lange bygninger,
der i perioden 1960-1974 blev opført delvist som kontorer til
Vejlby-Risskov Kommune, og som indtil 2013 blev anvendt
som domicil for IBM.

Når Risskov Brynet om få år er færdigbygget, udgør bydelen
forventeligt 1.500-1.800 boliger af de i alt 3.500 planlagte.
Størstedelen af de resterende 1.700-2.000 boliger opføres
primært via tre øvrige byggeprojekter.

Skejbyen
På grundstykket mellem Vejlby Centervej, Skejbyvej og Skejbygårdsvej er entreprenørfirmaet A. Enggaard i færd med at
etablere en helt ny bydel - kaldet Skejbyen - på et i alt 51.000
m2 stort areal.

Vejlby Skole bliver til 208 boliger
Omtrent 400 meter nord for Ejendommen - bag Veri Centret - er en igangværende udvikling af området, der tidligere
rummede Vejlby Skole. Aarhus Kommune solgte i 2016 skolen til ejendomsselskabet NREP, der har nedrevet alt andet
end skolens aula og opfører 208 nye boliger på området.
Boligerne opføres som 161 lejligheder i etagebyggeri og 11
rækkehuse indeholdende 47 boliger i to plan og forventes at
være klar til indflytning i 2020. Hvorvidt de nye boliger sælges fra enkeltvis eller benyttes til udlejning er endnu uvist.
Op mod 560 boliger ved Tranekærvej og Vikærsvej
For området nord for den tidligere Vejlby Skole - ved Tranekærvej og Vikærsvej - vedtog Byrådet i Aarhus den 30. januar
2019 en ny lokalplan, der giver tilladelse til at udvikle området med boliger. I alt planlægges der i området 500–560 bo-

Bydelen kommer, når den forventeligt i 2021 er færdigudviklet, til at indeholde ca. 690 boliger i op til seks etager og daginstitution. 115 af boligerne bliver almene lejeboliger, som
A. Enggaard har indgået aftale med boligforeningen Lejerbo
omkring, mens de resterende boliger bliver udbudt som en
blanding af eje-lejligheder og lejelejligheder. Skejbyen er
beliggende med ca. 1,3 km kørsel fra Ejendommen.
Udover et aktuelt yderst bæredygtigt grundlag for at drive
butik med dagligvarehandel, kan fremtidsprognosen for
Ejendommens beliggenhed - både for nuværende Lejer som
ved alternativ anvendelse - således karakteriseres som værende ualmindelig god.

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 for
Aarhus Kommune
I tilknytning til den for Ejendommen gældende lokalplan
(Lokalplan nr. 928) er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Lokalplanen giver mulighed for, at etablere detailhandel med et bruttoetageareal på
op til 3.500 m².
Læs mere om lokalplanen på side 26-27.
Planlægningen af området ved Ejendommen tog udgangspunkt i, at Veri Centrets bruttoetageareal anvendt til butikker var 6.320 m2 og at der ikke var byggeplaner for en udvidelse. Da kommuneplanens samlede detailhandelsramme
for Veri Centret var på 10.000 m2, betød det, at der var en
restrummelighed, som kunne udnyttes i nær tilknytning til
Veri Centret. På den baggrund blev der opereret med en detailhandelsramme på 3.500 m2 i lokalplan 928, hvilket efterlod en beskeden udbygningsmulighed for Veri Centret.
Efterfølgende viste det sig, at der i Veri Centret var arealer
anvendt til detailhandel, der ikke var registreret i opgørelsen
af bruttoetagearealet. På den baggrund blev detailhandelsrammen for bydelscentret til 12.000 m2.
Aarhus Kommune har efterfølgende, overfor Blue Capital
A/S, oplyst, at der aktuelt er en restrummelighed, så der kan
etableres yderligere 2.932 m² detailhandel i Veri Centret. Der
er således mulighed for at Veri Centret fremtidigt udvides.
Aarhus Kommune kunne dog ikke oplyse den samlede detailhandelsramme pr. dags dato.
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