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År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hillerød Kommune 47.473 47.916 48.203 48.315 48.695 49.108 49.672 50.109 50.650 50.998 51.183

Hillerød by 29.951 30.350 30.570 30.853 31.181 31.505 31.889 32.270 32.689 33.079 33.391

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

Ejendommen er beliggende som en del af et større erhvervs-
område i det vestlige Hillerød på Egespurs Allé 3, 3400 Hil-
lerød. Plantorama og Carglass er beliggende henholdsvis 
overfor og ved siden af Ejendommen, og derudover er de 
nærmeste aktører en række bil- og autohuse.

Ejendommen er opført med optimal synlighed fra den tra-
fikerede rundkørsel på Egespurs Allé. Synligheden fra rund-
kørslen er sikret, idet der på grundstykket mellem rundkørs-
len og Ejendommen er tinglyst en deklaration om forbud 
mod bebyggelse.

Foruden yderligere erhvervsaktører i området (som er vist 
i ovenstående luftfoto), er der umiddelbart nord og øst for 
Ejendommen store boligkvarterer - bestående af både par-
cel- og rækkehuse samt villaer. Der er således i det absolutte 
nærområde både et veletableret handelsliv samt et stort 
kundegrundlag med tilknytning til beliggenheden.

Ejendommen er beliggende med nær tilknytning til Hoved-
vej 16, der mod sydøst forbinder Hillerød med København 
og mod vest med Frederiksværk. Fra København til Allerød 
udgøres strækningen af Hillerødmotorvejen, hvorefter den 
skifter karakter til motortrafikvej. 
Læs mere om mulig udvidelse af Hillerødmotorvejen på s. 20.

Ejendommen er beliggende mindre end 2 km fra Hovedvej 
16's til- og afkørsel, Hillerød C-S, samt blot 750 m fra til- og 
afkørsel, Hillerød S. Egespurs Allé agerer - med strækningen 
gennem erhvervsområdet - bindeled mellem Herredsvejen, 
der løber mod den centrale del af Hillerød, og til- og afkørsel, 
Hillerød S. 

jem & fix har siden 2004 drevet deres byggemarked i Hille-
rød langs Herredsvejen i en fælles ejendom delt med JYSK. 
jem & fix flyttede i marts 2020 sit byggemarked til den nye 
beliggenhed på Egespurs Allé. 

Indkøbs- og logistikchef i jem & fix, Casper P. Bundgaard-
Laursen, udtalte i november 2019 følgende til Hillerød Po-
sten omkring flytningen af butikken i Hillerød: "Den nye pla-
cering på Egespurs Alle giver os mulighed for at lave en lang 
række forbedringer, som kommer vores medarbejdere og 
kunder til gode. Vi får blandt andet et markant større p-areal, 
bedre tilkørselsforhold og en større og mere overskuelig bu-
tik. Derudover får butikken en drive in som noget helt nyt i 
jem & fix i Hillerød".

De til Ejendommen nærmest beliggende øvrige jem & fix 
byggemarkeder er jem & fix i Fredensborg og Helsinge - 
henholdsvis 14 km og 15 km fra beliggenheden i Hillerød. 
Butikken i Hillerød har således - foruden stor nytte fra den 
generelle kundestrøm i området - et betydeligt opland med 
tilknytning til beliggenheden. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i 
et aktivt handelsområde - og med optimal synlighed - i en 
by med stort opland og kundegrundlag, dels fremtidssik-
rer driften for jem & fix butikken, og ligeledes sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt 
dette skulle blive aktuelt.

Tidligere beliggenhed  
for jem & fix i Hillerød

Herredsvejen

Egespurs Allé

Hovedvej 16

Til- og afkørsel, 
 Hillerød C-S
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Hillerød - og områdets udvikling
Hillerød
Stor befolkningstilvækst 
Hillerød er med 33.391 indbyggere pr. 1. januar 2020 den 
andenstørste by på Nordsjælland - efter Helsingør. Byen er 
en del af Hillerød Kommune og agerer administrativt hoved-
sæde for Region Hovedstaden. 

Både Hillerød by og - Kommune har oplevet en stabil befolk-
ningstilvækst siden 2010. I Hillerød by er befolkningstallet 
steget med 11,5% siden 2010 og ifølge en befolkningsprog-
nose, udarbejdet af Hillerød Kommune frem mod 2029, for-
ventes befolkningstallet i kommunen at stige fra nuværende 
51.183 til 58.589 i 2029 - svarende til en stigning på 14,5%. 
Til sammenligning ventes der på landsplan frem mod primo 
2030 en stigning i indbyggertallet på 3,8%.

Af ovenstående prognose fremgår også, at den største for-
hindring for vækst i Hillerød er, at der ikke bliver bygget nok 
nye boliger med tilstrækkelig hastighed. Vækstforventnin-
gerne i prognosen er således nedjusteret i forhold til det 
potentiale, kommunen ellers kunne have, idet en række 
byggeprojekter er blevet udskudt i forhold til oprindeligt 
forventet.
Læs mere om byggeprojekter i Hillerød på s. 21-23.

Borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen, udtalte i 
foråret 2019 følgende om udviklingen i Hillerød:

"Den største udfordring for Hillerød Kommune i øjeblikket er at 
følge med efterspørgslen efter boliger og infrastruktur. Vi skal 
som kommunen investere i alt fra nye børnehaver til udvikling 
af veje og infrastruktur. Det koster penge, men investeringerne 
tjener sig hjem igen."

Infrastruktur
Hillerød by agerer trafikalt centrum for en stor del af trafik-
ken på Nordsjælland. Foruden nærheden til Hovedvej 16, 
forbinder både Hovedvej 6 og 19 også byen med den reste-
rende del af regionen. Ydermere betjener Hillerød Station 
flere toglinjer mod København, Hundested (Frederiksværk), 
Gilleleje, Tisvildeleje og Helsingør, samt et stort antal af bus-
linjer, der forgrener sig ud i hele Nordsjælland. Hertil er Hil-
lerøds S-togsstation landets næstravleste station – kun over-
gået af Nørreport Station.

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM-undersøgelse for ud-
bygning af Hillerødmotorvejens forlængelse til en 4-sporet 
motorvej. Den undersøgte strækning starter ved Hillerød-
motorvejens ophør ved Allerød, hvor den eksisterende mo-
tortrafikvej begynder og frem til motortrafikvejens ophør 
nord for Hillerød. 

Udvidelsen af Hillerødmotorvejen har fra politisk side været 
under stor bevågenhed, og det er senest i foråret 2019 med-
delt, at arbejdet med udvidelsen forventes at kunne påbe-
gyndes i 2022. 

Den nuværende motortrafikvej er forberedt til en udvidelse 
til motorvej, da staten tidligere har erhvervet de nødvendige 
arealer langs vejen til en udvidelse.

Hjemsted for store danske arbejdspladser
Hillerød er kendt for at huse flere af dansk erhvervslivs svær-
vægtere. I den sydvestlige del af byen - færre end 2 km fra 
Ejendommen - er Novo Nordisk, Foss og Fujifilm beliggende. 
Af andre store arbejdspladser i Hillerød kan der nævnes ATP 
og Nordsjællands Hospital, som med sine 3.900 ansatte er 
Nordsjællands største arbejdsplads.

Byudvikling i Hillerød
Frederiksbro - Ny bydel til fire milliarder
Den nye, centrale bydel i Hillerød, 'Frederiksbro', er ved at bli-
ve udviklet. Frederiksbro opføres etapevis, og forventes fuldt 
udviklet at bestå af flere end 1.300 lejeboliger i form af både 
rækkehuse, punkthuse i op til 15 etager, karrébebyggelse, 
ungdoms -og studieboliger samt et mindre erhvervsområ-
de. Frederiksbro forventes at skulle huse ca. 3.000 beboere. 

Borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen, udtalte i 
foråret 2019 følgende om udviklingen i Hillerød og den nye 
bydel:

"Vi kan se, at især rigtigt mange børnefamilier ønsker at flytte til 
Hillerød. Vi har mange virksomheder, som skaber arbejdsplad-
ser, og rigtigt mange pendler allerede til byen for at arbejde. 
Samtidig oplever vi en stor interesse fra familier fra København, 
som ønsker at få mere luft omkring sig og en bolig, der er til at 
betale. Derfor er vi glade for at få en ny bydel med lejeboliger 
som Frederiksbro. Det er sammen med opførelsen af andre ty-
per boliger som f.eks. parcelhuse, vigtigt for byens udvikling."

Frederiksbro er beliggende på hjørnet af Herredsvejen og 
Roskildevej - ca. 2,5 km fra Ejendommen. Byggeriet, der ud-
gør et af de største boligprojekter i Danmark, ventes at have 
de første boliger klar til indflytning i november 2020.

Carlsbergvej
Øst for Hillerød Station er et nyt byområde ved at se dagens 
lys. Området - der fuldt udbygget vil rumme både boliger, 
uddannelsesinstitutioner og detailhandel - udvikles af Freja 
Ejendomme, DSB Ejendomsudvikling og Hillerød Kommune.

Al bolig og detailhandel i bydelen er solgt, og der er nu ude-
lukkende byggefelter til erhverv, uddannelse, offentlig ser-

vice og lignende til salg. 

Bydelen indeholder for nuværende blandt andet 127 leje-
lejligheder, der alle er fuldt udlejet. Lejlighederne varierer i 
størrelse fra små 2-værelses lejligheder på 64 m2 op til 5-væ-
relses lejligheder på 109 m2.

Foruden ovenstående har Lejerbo opført 37 ungdomsboli-
ger, der ligeledes er fuldt udlejet. 

To boligprojekter på Frederiksværksgade
På Frederiksværksgade - omtrent 2 km nord for Ejendom-
men - blev der i november 2019 igangsat to byggeprojekter. 

På det tidligere tomme grundstykke over for Netto-butikken 
på Frederiksværksgade er boligprojektet 'Kejserhaven'' un-
der opførelse. Projektet rummer 106 lejligheder fordelt på 
fem bygninger i 3-4 etager, og skal efter planen stå klar i 
2021.

Foruden 'Kejserhaven' er boligprojektet 'Seminariehaven' 
under færdiggørelse. Projektet indeholder 40 lejligheder i 
den tidligere Hillerød Privatskole og Pædagogseminarium-
sejendom, samt 35 rækkehuse rundt om den tidligere sko-
lebygning. Indflytning i 'Seminariehaven' sker løbende fra 1. 
november 2020.

Øvrige byudviklingsprojekter
Foruden byudviklingen i Frederiksbro og ved Carlsbergvej, 
planlægges der opførelse af 28-32 nye lejligheder ved Low-
sons Have, mens 74 boliger er under opførelse på Åmose-
grunden. Ydermere åbner Zleep Hotel i 2021 et nyopført ho-
tel med 95 værelser i den centrale del af Hillerød . Derudover 
er udviklingen af den nye bydel 'Favrholm' beskrevet på side 
22-23.
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Stationen forventes at have afgang med S-tog hvert 10. mi-
nut mod København, og på Lokalbanen mellem Favrholm 
og Frederiksværk planlægges der indledningsvist at afgå tre 
- og efterfølgende seks - tog i timen i hver retning. 

Det planlægges yderligere, at der ved stationen bliver etab-
leret en større pendlerparkeringsplads.

Beboelse i Favrholm
Foruden det nye supersygehus og Favrholm Station skal den 
nye bydel huse en betydelig mængde borgere. De første le-
jeboliger planlægges at skulle stå klar i 2022, mens de første 
række- og parcelhuse efter planen sættes til salg i 2023. Når 
bydelen er færdigudbygget, forventes der at bo et sted mel-
lem 4.000 og 8.000 nye indbyggere.

I Favrholm vil der blive bygget daginstitutioner til de kom-
mende beboere, og institutionerne vil ligge i kort afstand til 
boligerne.

Erhverv i Favrholm
Med etableringen af Nyt Hospital Nordsjælland, den største 
arbejdsplads i Nordsjælland, og af Favrholm Station, er der 
skabt et grundlag for at tiltrække virksomheder, der dels ef-
terspørger en optimal kollektiv trafikbetjening, og dels kan 
have en faglig eller merkantil interesse i at være nabo til det 
nye hospital.

Favrholm vil fuldt udbygget give plads til 500.000 m² erhverv 
og offentlig service, der med al sandsynlighed hovedsage-
ligt omfatter en klynge til Life Science virksomheder. For nu-
værende rummer den kommende nordligste del af Favrskov 
området, hvorpå Novo Nordisk allerede er beliggende.

Inden for de kommende år vil en helt ny bydel skyde op i Hil-
lerød - i form af bydelen Favrholm i den sydlige del af byen 
ved det kommende supersygehus og den nye Favrholm Sta-
tion.

Den nye bydel vil være beliggende med nær tilknytning til 
Ejendommen - mindre end 4 km kørsel i sydøstgående ret-
ning. 

Supersygehus - Nyt Hospital Nordsjælland
Nyt Hospital Nordsjælland skal fungere som primært hospi-
tal for flere end 325.000 borgere. Hospitalet vil blive arbejds-
plads for ca. 4.000 medarbejdere og brede sig på et samlet 
areal på ca. 118.000 m2.

I december 2019 meddelte Region Hovedstaden, at opførel-
sen af hospitalets første fase nu kunne påbegyndes efter, at 
der var underskrevet den endelige kontrakt med NCC som 
hovedentreprenør. Kontrakten på projektets første fase ud-
gør ca. DKK 1,2 mia. - ud af den samlede entreprenøropgave 
på ca. DKK 2,4 mia. 

Det forventes, at Nyt Hospital Nordsjælland står færdigt i ok-
tober 2023 og bliver indviet primo 2024.

Favrholm Station
Fra ultimo 2023 forventes Bane Danmark at kunne åbne Fav-
rholm Station med adgang til både S-tog og Lokalbane.

Den nye station skal betjene det kommende Nyt Hospital 
Nordsjælland og være skiftestation for rejsende til og fra Fre-
deriksværkbanen. Med opførelsen af stationen kan rejsende 
komme til og fra København på blot en halv time. 

Favrholm Nyt Hospital Nordsjælland

Visualisering af Favrholm - udarbejdet af Hillerød Kommune

Novo NordiskEgespurs Allé Favrholm Station

Favrholm Station Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Nordsjælland

Hovedvej 16 (Hillerødmotorvejen)
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