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Ejendommens beliggenhed
Ejendommen er beliggende på Østergade, 8850 Bjerringbro
(Ejendommen har endnu ikke fået tildelt en adresse).
Ejendommen ligger i den centrale del af Bjerringbro få hundrede meter fra byens gågade – Torvegade – og som nabo
til byens bus- og togstation. Desuden er Ejendommen beliggende med direkte eksponering mod Østergade, som er
en gennemgående færdselsåre i byen. Fra Østergade er der
desuden let adgang til det overordnede vejnet, hvorfor der
er høj tilgængelighed til Ejendommen.

og Effektivisering

Ejendommen er en del af udviklingen af den tidligere slagterigrund i Bjerringbro. Der blev i 2019 vedtaget en ny lokalplan for slagterigrunden, hvis formål er at skabe et centerområde med mulighed for butikker, liberale erhverv, restauration og hotel, samt boliger i etage og tæt-lav bebyggelser.
Lokalplanen disponeres med tre delområder, hvor Ejendommen udgør delområde I. I delområde II øst for Ejendommen
er der planlagt opførelse af boliger i etagebebyggelse i form
af 1-2 nye punkthuse, som forventes klar til indflytning i
2024-2025, hvilket vil integrere den nye bebyggelse med
punkthusene beliggende nord for Østergade. I delområde III
er der planlagt opførelse af boliger i form af tæt-lav bebyggelse. Der er således planlagt projekter i alle lokalplanens tre
delområder.
Handelsområdet
Ejendommen er umiddelbar nabo til Bjerringbro Station og ligger i naturlig forlængelse af byens handelscenter, der
udgøres af en række veletablerede detailaktører, som Rema
1000, Matas, Imerco, Normal m.fl. JYSK drager således betydelig fordel af synergien med de øvrige aktører i handelsområdet. De forskellige aktørers placering er illustreret på
oversigtskortet ovenfor.
De for Ejendommen øvrigt nærmeste JYSK-butikker er beliggende i hhv. Viborg, Silkeborg og Randers – 25 km, 30 km

og 29 km fra Ejendommen. Der er således i oplandet et stort
kundegrundlag med tilknytning til Ejendommen.
De for Ejendommen øvrigt nærmeste JYSK-butikker er illustreret
i et oversigtskort på side 26.
Bjerringbro
Bjerringbro er en stationsby og næststørste by i Viborg Kommune med 7.437 indbyggere pr. 1. januar 2022. Byen er beliggende ca. 24 km fra Viborg, ca. 29 km fra Silkeborg, ca. 29
km fra Randers og ca. 45 km fra Aarhus.
Bjerringbro er en erhvervsmæssig stærk by, der trækker flere
pendlere end gennemsnittet i Viborg Kommune. I Bjerringbro findes 12% af arbejdspladserne i kommunen, selvom
byen “kun” udgør cirka 7% af kommunens indbyggertal. En
stor del af erhvervet er i høj grad præget af den store industrivirksomhed Grundfos med flere end 4.000 arbejdspladser i byen. Bjerringbro er en blomstrende erhvervsby med
mange små, mellemstore og store virksomheder. 18% af
kommunens virksomheder med flere end 50 ansatte er beliggende i Bjerringbro.
Foruden byens erhvervsaktører udgøres Bjerringbro af større beboelsesområder, bestående af både villakvarterer samt
række- og etagehuse. Byen er desuden en uddannelsesby
og rummer således to folkeskoler, fire friskoler, en efterskole,
et gymnasium og en højskole.
Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at den synlige beliggenhed
centralt i Bjerringbro, i et allerede etableret handels- og oplandscentrum, danner et bæredygtigt fundament for den
kommende drift i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive
aktuelt.
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