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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ballerup Kommune 47.652 47.930 47.994 48.211 48.514 48.355 48.224 48.231 48.295 48.458

Ballerup By 38.760 38.890 38.893 39.087 39.224 39.163 39.004 39.019 39.173 39.442

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende på adressen Tempovej 23, 2750 
Ballerup.

Ballerup er en del af Storkøbenhavn, og byen har 39.442 ind-
byggere i 2019. Byen ligger 16 kilometer nordvest for Køben-
havn Centrum. 

Ejendommen er beliggende med stor synlighed og facade-
værdi mod den trafikerede Ballerup Boulevard, der forbin-
der den københavnske Ringvej 3 og 4 samt agerer bindeled 
mellem Ballerup, Skovlunde og Vanløse. Ringvej 4's til- og 
afkørsel "Ballerup C" er beliggende ca. 500 meter vest for 
Ejendommen. Der blev i 2018 på Ringvej 4 – tæt ved Ejen-
dommen – målt en årsdøgntrafik på 28.946.

Langs Ballerup Boulevard - på den modsatte side af Ejen-
dommen - løber jernbanen til brug for de københavnske S-
toge. Omtrent 800 meter fra Ejendommen er stoppestedet 
"Malmparken" beliggende. Stoppestedet giver både adgang 
til S-togets linje H, mellem Østerport Station og Frederiks-
sund, og linje C, mellem Klampenborg og Frederikssund. De 
to S-togslinjer forbinder Ejendommens nærområde med et 
større opland i vestgående retning - herunder Stenløse og 
Veksø - samt blandt andet Skovlunde, Herlev, Vanløse og Val-
by i østgående retning. Stoppestedet ved Ejendommen har 
minimum afgange hvert 20. minut og op imod ti afgange i 
timen.

Der findes udover S-toget ligeledes busruter med stoppe-
sted umiddelbart foran Ejendommen på Ballerup Boulevard. 
Ejendommen er således tilknyttet et større opland og kan let 
tilgås via både bil, tog og bus. 

Ejendommen indgår i et aktivt handelsområde, hvor en ræk-
ke andre store aktører ligeledes har valgt en beliggenhed. 

Området huser, foruden flere bil- og autohuse, blandt andet 
JYSK, Silvan, AO Håndværkerbutik og LIDL, mens aktører 
som ALDI, Matas og Super Brugsen ligeledes er beliggende 
langs Ballerup Boulevard i bydelen Skovlunde, ca. 1,7 km øst 
for Ejendommen. 

Omtrent to kilometers kørsel fra Ejendommen ligger Bal-
lerup Centret, der indeholder 64 butikker med aktører som 
Føtex, Imerco, Telia, H&M, Netto, LIDL og Bestseller. Ballerup 
Super Arena, med Zleep Hotel Ballerup, er beliggende - stort 
set over for Ejendommen - på den modsatte side af Ballerup 
Boulevard.

Befolkning og arbejdspladser
Ballerup Kommune indeholder ca. 46.200 arbejdspladser og 
har ca. 35.000 indpendlere.

Ifølge Ballerup Kommunes egen befolkningsprognose fra 
2018 forventes befolkningstallet at stige markant fra 2020 
til 2024. Befolkningsprognosen tager afsæt i boligprogno-
sen. Den kraftigere befolkningsvækst fra 2020 skal, ifølge 
kommunen, derfor ses i sammenhæng med, at der i perio-
den 2020-2022 forventes forholdsvis meget boligbyggeri 
- heriblandt nye kollegieboliger ved DTU Campus og eta-
gebyggeri på Dommergrunden i Ballerup Midtby. Væksten 
i befolkningstallet i Ballerup Kommune er primært drevet af 
en vækst i aldersgruppen 25- til 64-årige. Befolkningstallet i 
2031 forventes at være omtrent 50.400 i Ballerup Kommune.

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed - som del af et aktivt handelsområde, langs den be-
færdede Ballerup Boulevard - dels fremtidssikrer driften for 
Harald Nyborg, men ligeledes også sikrer en god prognose 
for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette 
skulle blive nødvendigt.
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