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K/S Sunset Boulevard, Hillerød

Beliggenhed

Ejendommen er opført til Lejers overtagelse den 1. juli 2010 
og er beliggende i Herredscentret - Sigrunsvej 20, 3400 Hil-
lerød.

Ejendommen er opført i direkte tilknytning til rundkørslen, 
der forbinder to af Hillerød's væsentligste indfaldsveje – Her-
redsvejen og Egespurs Allé - og har dermed særdeles mar-
kant synlighed og unik profileringsmulighed. Placeringen 
ligger kun 1 km fra afkørslen på Rute 16 – færdselsåren til 
København. 

I forhold til de mange pendlere – både ind- og udpendling 
- som dagligt passerer på Herredsvejen til og fra arbejde, lig-
ger ejendommen optimalt placeret.

Årsdøgntrafikken er på Herredsvejen målt til ca. 14.300 i 
2014 samt til ca. 9.500 på Egespurs Allé i 2015.

Første etape af Herredscentret åbnede ultimo 2009 og be-
stod af et stort Bauhaus byggemarked. I 2010 kom Sunset 
Boulevard og Haahr Benzin til. I årene derefter er centret ud-
videt med Idémøbler, My Home, Sengekompagniet, Iwash 
(vaskehal) samt Euromaster og senest i 2016 har Burger King 
åbnet ny restaurant i centret. Bemærk i den sammenhæng, 
at Burger King har accepteret en husleje, der er ca. 44% hø-
jere pr. m², end hvad der er gældende for Sunset Boulevard. 

Med placering af McDonalds på modsatte side i den store 
rundkørsel ved Herredsvejen er alle de store og kendte fast-
foodkæder således repræsenteret ét sted.

I forbindelse med Idémøblers åbning i 2011 udtalte ledelsen:  
"Vi har valgt stedet her, da placeringen er god. Vi skal ligge 
der, hvor kunderne er, og hvor de kan komme til at parkere.""
NCC Property Development A/S, som er ejer af restarealerne 
i Herredscentret, arbejder på en fortsat udvikling og for-

vandling af området.
Læs mere i Områdets Udvikling side 20-21.

Området mellem Herredscentret og bymidten repræsen-
terer arealer udlagt til handel med pladskrævende vare-
grupper. I Hillerød er handlen inden for de pladskrævende 
varegrupper fortrinsvis samlet i den vestlige bydel, hvilket 
kommunen ønsker at fastholde, idet området har høj tilgæn-
gelighed i forhold til det overordnede vejnet.

Området nord for Herredscentret er udlagt til beboelse og 
udgør arealmæssigt over halvdelen af beboelsesområderne 
i Hillerød, hvor den tidligere forstad Ullerød forlængst er 
vokset sammen med Hillerød by.

Hillerød er beliggende i Nordsjælland og er den 3. største by 
i Region Hovedstaden, næst efter København og Helsingør. 
Hillerød er ligeledes administrativt hovedsæde for Region 
Hovedstaden. 
 
Hillerød by fungerer som kommunens og regionens detail-
handelscenter, og de primære kommunale servicefunktio-
ner, handel og erhverv placeres her. I området Herredscen-
tret - også benævnt Tolvkarlevang - er det endvidere hensig-
ten at placere butikker, der har hele regionen som opland.

Befolkningsudviklingen i Hillerød har igennem de seneste 
år været konstant positiv. Kommunen har som formål at 
fastholde den positive udvikling - blandt andet ved øget 
erhverv, yderligere bosætningsmuligheder ved omdannelse 
og udlæg af nye arealer samt forbedret infrastruktur.

Udover et aktuelt yderst bæredygtigt grundlag for at drive 
fastfood restaurant, kan fremtidsprognosen for ejendom-
mens beliggenhed både for nuværende Lejer som ved alter-
nativ anvendelse, således karakteriseres som god.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hillerød 29.951 30.350 30.570 30.853 31.181 31.505 31.889

Hillerød Kommune 47.473 47.916 48.203 48.315 48.695 49.108 49.672


