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K/S Netto Vordingborg, Ørslev

Beliggenhed

Ejendommen er nyopført og beliggende Ugledigevej 156, 
4760 Vordingborg. 

NETTO butikken har med sin trafikalt optimale placering di-
rekte ved rundkørslen i Vordingborg-forstaden Ørslev mar-
kant synlighed i alle retninger. 

Rundkørslen er en del af Københavnsvej, der fungerer som 
forbindelsesvej mellem Vordingborg og Motorvej E47 for 
billister, der skal til - eller kommer fra - nordlig retning. Rund-
kørslen er ligeledes fordelingsvej og primær adgangsvej til 
Ørslev by. Årsdøgntrafikken på Københavnsvej på stræk-
ningen mellem Vordingborg og Ørslev er målt til ca. 9.000 
i 2016. 

Afstanden fra Ørslev til Vordingborg udgør 2,5 km i sydlig 
retning, og transporttiden til København er under en time.

Udover at servicere de ca. 1.900 indbyggere i Ørslev, som 
- før åbningen af NETTO - alene blev forsynet af en mindre 
Fakta, har NETTO butikken mulighed for at få del i de mange 
pendlere, der dagligt passerer på Københavnsvej til og fra 
arbejde. Butikken ligger optimalt placeret i forhold til den 
korte afstand til en hjemadresse i Vordingborg. Pendlere kan  
let forlade køen af biler på Københavnsvej og hurtigt retur-
nere til køen via rundkørslen. Dette er tidsbesparende i for-
hold til at skulle foretage sine indkøb i Vordingborg bymidte.

I Ørslev ligger flere af Vordingborg Kommunes helt store ar-
bejdspladser målt på antal ansatte. Der er bl.a tale om Ørslev 

Turisttrafik samt Corning Optical Communications. Ligledes  
ligger TV Øst i udkanten af Vordingborg - ca. 3 km fra NETTO 
butikken. 

Befolkningsudviklingen i Ørslev har igennem de seneste år 
været positiv. Byen består af parcelhus-områder, et stort om-
råde med tæt-lav byggeri, samt den oprindelige landsbybe-
byggelse i den nordøstlige del af byen. Området er især po-
pulært for børnefamilier grundet børnevenlige veje, interne 
stisystemer til skole og mange grønne områder. 

I kommunens befolkningsprognose fra 2016 og frem til 2026 
er Ørslev den ene ud af to forstæder, hvor man forventer 
yderligere positiv vækst – estimeret til 9,9%. For kommunen 
som helhed forventes en samlet vækst på 0,03%.

Vordingborg Kommune har en af landets højeste andele af 
pendlere, hvor flere end 20% af borgerne har mere end 50 
km til deres arbejdsplads. I gennemsnit er afstanden fra bo-
pæl til arbejdsplads 32,2 km. Som følge heraf har kommu-
nens børneinstitutioner udvidede åbningstider netop for 
at kunne imødekomme pasningsbehovet fra børnefamilier 
- der i stigende grad bosætter sig i kommunen.

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode place-
ring ved rundkørslen med optimal synlighed for områdets 
beboere samt forbipasserende pendlere, fremtidssikrer drif-
ten for NETTO butikken.
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Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ørslev 1.828 1.849 1.870 1.830 1.837 1.848 1.868

Vordingborg 11.537 11.612 11.643 11.686 11.747 11.843 11.908

Vordingborg Kommune 46.319 46.170 45.804 45.465 45.295 45.471 45.806


