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Ejendommen er beliggende på Lundevej 3, 4030 Tune.

Tune er beliggende nær Hovedstadsområdet - i den vestlige 
del af Greve Kommune - mellem Roskilde og Køge Bugt. 
Byen består af 5.256 indbyggere og danner satellitby til Ho-
vedstadsområdet. Byen hører til Tune Sogn og er beliggende 
i Region Sjælland.

Både Tune by og Greve Kommune har i en længere årrække 
oplevet en stabil befolkningstilvækst. I Tune er befolknings-
tallet siden 2010 steget 4% og ifølge en befolkningsprogno-
se fra 2019, udarbejdet af Greve Kommune, forventes byens 
indbyggertal at stige yderligere 7,7% fra 2019 frem til 2030.

Greve Kommune bestod pr. 1. januar 2019 af 50.267 borgere. 
Ifølge kommunens egen prognose forventes befolknings-
tallet at stige med 3.877 frem til 2030 - og således udgøre 
54.153. Særligt ventes de nuværende befolkningsmæssigt 
største distrikter, Hundige, Tune, Greve og Karlslunde at 
vækste befolkningmæssigt. 

Tune består af to bydele; den gamle bydel med snoede ga-
der, Tune Kirke og ældre huse på toppen af en forhøjning i 
terrænet, samt den nyere bydel, hovedsageligt indeholden-
de villaveje og parcelhuse samt Tune Skole, børnehave og 
daginstitutioner. Ejendommen er beliggende i den nyere by-
del, blandt boligkvarterer i syd-, øst- og vestgående retning 
og med nær tilknytning til størstedelen af byens borgere. 

Umiddelbart nord for Ejendommen er byens erhvervsom-
råde beliggende. Området består hovedsageligt af bil- og 
autohuse samt produktions- og maskinfabrikker. En større 
del af erhvervsområdet forventes udviklet til beboelse.
Læs mere om den fremtidige udvikling s. 22-23.

Ejendommen er opført med direkte facadeværdi mod Tune 
Parkvej, der fungerer som gennemgående trafikal åre i byen. 

Der er i 2019 målt en årsdøgnstrafik på Tune Parkvej umid-
delbart foran Ejendommen på 3.773 køretøjer. Dette gør 
Tune Parkvej til den mest befærdede vej i byen.

Tune Parkvej er mod øst en direkte forlængelse af Grevevej, 
der via Tune Landevej forbinder Tune med resten af Greve 
Kommune samt Roskilde og oplandet syd for Roskilde. Mod 
vest møder Tune Parkvej Tune Centret og spreder sig efter-
følgende i en række landeveje, der alle fører ud af Tune. 

Foruden Netto-butikken udgøres den eneste anden daglig-
varehandel i Tune af en SuperBrugsen, der er beliggende i 
Tune Centret - omtrent 1 km vest for Ejendommen. 

Ejendommen udgør den eneste discount-dagligvarebutik i 
både selve Tune og oplandet omkring byen. Den for Ejen-
dommen nærmeste øvrige discountbutik er Rema 1000 i 
Greve - ca. 5 km øst for Tune. I august 2020 er der planlagt 
åbning af en ny Rema 1000 ved Snoldelev - ca. 6 km sydvest 
for Ejendommen. Særligt nord og vest for Ejendommen har 
oplandet uden for Tune således tilknytning til Ejendommen 
som værende områdets eneste discount-dagligvarebutik.

Netto har forinden åbning af butikken i Ejendommen siden 
2000 drevet sin butik i Tune som en del af Tune Centret. Med 
åbningen af den nye butik i juni 2019 rykkede Netto til nye 
og mere tidssvarende rammer med markant mere plads end 
under de tidligere forhold.

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

Beliggenhed

Tune Parkvej

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tune by 5.051 5.068 5.016 5.063 5.101 5.103 5.173 5.250 5.235 5.256

Greve Kommune 47.826 47.978 47.942 47.980 48.095 48.835 49.518 49.921 49.974 50.267

Tune Centret

Tune Skole og dagsinstitution

”“Tune Parkvej er byens livsnerve.
- Tune Lokalrådsforening - april 2018

Tidligere beliggenhed 
for Netto i Tune
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Positiv prognose for befolknings- og boligvækst
Både Tune og hele Greve Kommune har i en længere årrække 
oplevet en stabil befolkningstilvækst. Ifølge en befolknings-
prognose udarbejdet af Greve Kommune i 2019, forventes 
indbyggertallet i kommunens befolkningsmæssige største 
distrikter Hundige og Greve at stige henholdsvis ca. 8% og 
ca. 7% frem til 2030. For Karlslunde forventes der at være en 
stigning frem mod 2020 og igen fra 2026 således, at 2030 vil 
ligge ca. 6% over 2019-niveau. I Tune forventes befolknings-
tallet at stige ca. 8% fra 2019 frem til 2030.

Greve Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommu-
nen indgår som en del af befolkningsprognosen. De nuvæ-
rende forventningerne til boligbyggeriet er baseret på den 
seneste analyse "Boligprognose 2019".

I "Boligprognose 2019" er der lagt op til et markant større 
antal boligbyggerier i perioden 2020-2023, end der er rea-
liseret de seneste foregående år. Hertil forventes der særligt 
også i 2030 at skulle ske et boom i antallet af nye boliger i 
Greve Kommune. Ifølge boligprognosen kommer de nye bo-
liger i særdeleshed til at bestå af række- og etagehuse. 

Byudvikling i Tune
Tune har gennem en længere årrække oplevet en positiv 
befolkningstilvækst. Den positive tendens forventes at for-
sætte og særligt i Ejendommens absolutte nærområde vil 
der ske forsat byudvikling. 

Områdets udvikling
Rendebjergvænget
Omtrent 350 meter nord for Ejendommen ad Lundevej ud-
vikles et nyt boligkvarter. Det nye kvarter er navngivet Ren-
debjergvænget og vil bestå af 26 villagrunde samt 25 ræk-
kehuse.

Villagrundene, der udbydes separat, er sat til salg i april 2020 
og forventes at kunne stå indflytningsklar i løbet af foråret 
2021. For rækkehusene forventes der indflytning i efteråret 
2021.

Udvikling af nuværende erhvervsområde
Blot 200 meter nord for Ejendommen i det nuværende er-
hvervsområde - på arealet ved den tidligere betonfabrik 
Spæncom - planlægger ejendomsselskabet Bach Gruppen 
A/S at opføre ca. 72 nye etageboliger og ca. 90 rækkehuse. 

Lokalplanen for byggeriet blev godkendt af Greve Kom-
munen i 2019 og udlægger området til tæt-lav boliger i 2-3 
etager og etageboliger i 2- 3 etager med mulighed for se-
niorboliger. Området er i øjeblikket ved at blive klargjort til 
den videre udvikling. 

Med lokalplanen på plads kan der ske en boligudbygning og 
byfortætning i Tune samtidig med, at der sker en omdannel-
se af et overflødiggjort erhvervsområde. Lokalplanen sikrer, 
at denne fornyelse sker under hensyn til den omkringliggen-
de bebyggelse, og at der etableres gode vej- og stiadgange 
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til området.

Transportkorridor for Hovedstadsområdet
Der er forslag til en ny motorvej umiddelbart øst om Tune. 
Motorvejen vil skulle udgøre en del af den nye 'Ring 5' på ca. 
35 km omkring Hovedstadsområdet. 

I Erhvervsstyrelsens "Fingerplan 2019" er Tune registreret 
som 'øvrigt hovedstadsrområde' og beliggende i transport-
korridoren mellem Køge og Taastrup. Formålet med trans-
portkorridoren er at sammenbinde satellitbyerne - så som 
Tune - med Hovedstadsområdet og blandt andet sikre, at 
flere forsat ønsker at bosætte sig i oplandet til  København 
og Hovedstadsområdet. 

Der er i øjeblikket igangsat en forundersøgelse af projektet, 
der forventes afsluttet 2021. Inden der kan igangsættes et 
eventuelt konkret anlægsprojekt, skal der desuden gennem-
føres en VVM-undersøgelse og vedtages anlægslov. Anlægs-
arbejdet vurderes tidligst at kunne påbegyndes efter 2024.

            Greve Kommune har i 2019 godkendt lokalplanen for et område på 51.000 
m2 beliggende ca. 200 meter fra Ejendommen, hvor der forventes opført op 
mod 162 boliger.

”
“

Oversigtskort over områdets fremtidige udvikling inddelt efter projekter.

Rendebjergvænget
Nuværende 
erhvervs- 
område


