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

Vordingborg Kommune  46.319  46.170  45.804  45.465  45.295  45.471  45.806  46.037  46.087  45.816  45.566 

Vordingborg by  11.537  11.612  11.643  11.686  11.747  11.843  11.908  12.014  12.038  12.005  12.032 

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

Vordingborg 
Gymnasium & HF

Ejendommen er beliggende i det centrale handelsområde 
i Vordingborg bymidte på adressen Prins Jørgens Alle 12, 
4760 Vordingborg.

Dagligvarehandlen i Vordingborg er forankret omkring 
rundkørslen mellem Prins Jørgens Alle og Valdemarsgade, 
hvor størstedelen af byens landsdækkende discountkæder 
er at finde sammen med Kvickly. Vordingborg rummer hver-
ken Føtex, SuperBrugsen, Meny, andre varehuse eller super-
markeder, hvorfor Kvickly differentierer sig som værende 
byens eneste varehus med egen bager, slagter, delikatesse-
afdeling, posthus og apotek.

Kvickly har siden den 4. april 2013 været beliggende på den 
nuværende placering i Vordingborg. I forbindelse med åb-
ningen af butikken flyttede kæden fra sin daværende belig-
genhed (ca. 250 meter vest for den nuværende) til nye og 
mere tidssvarende lokaler. Kvickly har således været forank-
ret i Vordingborg gennem en lang årrække og har dermed et 
yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt kunde-
grundlaget i byen.

Foruden flytningen af Kvickly i 2013, foretog Netto i 2016 
en nedrivning og genopførelse af deres butik i Vordingborg, 
mens ALDI inden længe flytter fra deres nuværende place-
ring til en nyopført butik i byen. Dagligvarehandlen i Vor-
dingborg har over den seneste årrække således været præ-
get af udvikling, hvor kæderne investerer betydeligt i byen.

I forbindelse med opførelsen af den nye ALDI i Vordingborg 
etableres der et åbent byrum ud til rundkørslen på Valde-
marsgade. Byrummet bidrager med en markant forbedret 
synlighed af Ejendommen fra netop Valdemarsgade, hvorpå 
der øst og vest for rundkørslen i 2018 blev målt en årsdøgns-
trafik på henholdsvis 3.917 og 5.370 bilister.

Kvickly-varehuset og OK-tankanlægget er beliggende i nær 
tilknytning til de mange beboelsesområder i Vordingborg 
og deler parkeringsplads med de nærmeste naboer, der ud-
gøres af fakta, danbolig og Nordea samt til dels ALDI. Ejen-
dommen kan tilgås i bil ad flere veje, herunder Københavns-
vej, der fungerer som den primære ind- og udfaldsvej for 
trafikken mellem Vordingborg bymidte og oplandet nordøst 
for byen - primært bestående af satellitbyer med større vil-
lakvarterer - samt forbindelse til motorvej E47.

Vordingborg er en købstad på Sydsjælland og hovedby i 
Vordingborg Kommune, der hører under Region Sjælland. 
I kommunen er der gennem de seneste år sket en øget 
befolkningsmæssig koncentration i selve Vordingborg by, 
hvorfor byen i en længere årrække har oplevet en positiv 
befolkningstilvækst. I en befolkningsprognose, udarbejdet 
af Vordingborg Kommune i 2020, forventes byens indbyg-
gertal at stige med 8% frem mod 2033.

Vordingborg er en gammel færgeby samt stationsby, og 
byen er i dag forbundet med resten af landet via blandt 
andet regionaltoget mellem København og Rødby, der har 
stoppested på Vordingborg Station, samt hovedvej 22 og 
motorvej E47. Udover flere forskellige dagtilbud er byen 
også uddannelsesby med almen folkeskole, højskole, ung-
domsuddannelser og seminarium. Fra byen er der 29 km til 
Næstved, godt 31 km til Nykøbing Falster og 92 km til Kø-
benhavn. 

Det er Blue Capitals vurdering, at Ejendommens centrale be-
liggenhed - i en by med et godt kundegrundlag og befolk-
ningstilvækst - danner et bæredygtigt grundlag for at drive 
dagligvarebutik og tankstation, samt ligeledes sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt 
dette skulle blive aktuelt.
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Vordingborg - områdets udvikling
Byudvikling i Vordingborg
Boligbyggeri på Marienbergvej
På Marienbergvej - lige over for Vordingborg Station - står 
Lejerbo bag det kommende byggeri af 43 familieboliger for-
delt på 3 bygninger.

Byggeriet, der er navngivet Stationstorvet, kommer til at be-
stå af en karrébebyggelse, indeholdende 10 2-værelses-, 21 
3-værelses- og 12 4-værelsesboliger. Boligerne forventes at 
står klar i foråret 2023 og vil være beliggende blot 1,1 km fra 
Ejendommen. 

Nyt rådhus i Vordingborg
Langs Valdemarsgade, blot ca. 450 meter vest for Ejendom-
men, er opførelsen af Vordingborgs nye rådhus-bygning i 
gang. Det nye rådhus, der også kaldes Borgernes Hus, opfø-
res i fire etager med tagterrasse, multifunktionel sal og 220 
vinduesvendte arbejdspladser. Foruden rådhus skal bygge-
riet rumme både jobcenter og borgerservice. Byggeriet ven-
tes klart til indflytning ved årsskiftet 2022-2023.

Udvidelse af Vordingborg Havn
Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et stor-
stilet havneudvidelsesprojekt - første del af projektet er nu 
færdigt, men der er mere i vente. Havnen er, ifølge Vording-
borg Kommune, i en positiv udvikling og har således et stort 
potentiale for at forblive en vækstmotor for Vordingborg 
Kommune og Sydsjælland. 

Projektet forløber i fire etaper og har frem til nu bl.a. inde-
holdt en markant uddybning af sejlrenden, udvidelse af hav-

nearealet fra 45.000 m2 til 170.000 m2 samt en forøgelse af de 
samlede antal kajmeter fra 275 m til omkring 1,2 km.

Tilbygning på Vordingborg Fri Fagskole
I efteråret 2020 stod den nye tilbygning på Vordingborg Fri 
Fagskole klar til brug. Tilbygningen kan rumme undervis-
ning for fem klasser, fællesarrangementer for hele skolen og 
kulturelle arrangementer med op til 300 deltagere. Friskolen 
er beliggende ca. 1 km fra Ejendommen. 

Storstrømsbroen
Den 27. september 2018 blev det første spadestik til brobyg-
geriet af den nye Storstrømsbro mellem Falster og Sjælland, 
via Masnedø lige syd for Vordingborg, taget. 

Den nye bro bliver 4 km lang og kommer til at indeholde 
både tosporet landevej til 80 km/t, dobbeltsporet jernbane 
til 200 km/t samt gang- og cykelsti. Broen, der er Danmarks 
tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen, 
forventes klar til biltrafik i 2022 og til togtrafik i 2023.

I forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro er der 
blevet opført 64 nye boliger på Vordingborg Sydhavn til bro-
byggerne. Boligerne er opført i fire punkthuse og ventes at 
kunne anvendes til ungdomsboliger eller ombygges til min-
dre lejligheder, efter broarbejdet er færdiggjort. 

Femern-forbindelsen
Femern Bælt-tunnelen er et projekt, der ventes at få stor be-
tydning for Vordingborg Kommune. Med en beliggenhed 
tæt på motorvej, jernbane og erhvervshavn får kommunen 

en central position som knudepunkt mellem Skandinavien 
og Europa, hvor kommunens placering på hovedtransportå-
ren mellem metropolerne København/Malmø og Hamborg/
Berlin kan udnyttes i forbindelse med øget bosætning, er-
hvervsudvikling og turisme.

Femernforbindelsens betydning understreges af, at EU 
støtter etableringen af tunnelen. Det skyldes, at forbindel-
sen mellem Danmark og Tyskland kommer til at udgøre en 
vigtig del af det europæiske transportnetværk. Det vil bl.a.  
åbne for nye samhandelsmuligheder og partnerskaber og 
medføre vækst og udvikling på både europæisk, nationalt 
og lokalt plan.

Etableringen af Femern-forbindelsen igangsættes pr. 1. ja-
nuar 2021 og betyder, at Danmarks største arbejdsplads de 
næste 8-10 år kommer til at befinde sig i Rødbyhavn.

Business Park Vordingborg
I forbindelse med de milliardstore anlægsinvesteringer i 
og nær Vordingborg, herunder særligt forbedring af Stor-
strømsbroen, anlæggelse af Femern Bælt-tunnellen og ud-
vikling af Vordingborg Erhvervshavn, har Vordingborg Kom-
mune etableret kommunens nye erhvervsområde; Business 
Park Vordingborg. 

Området, der - fyldt udbygget - kommer til at rumme hele 
300.000 m2 erhvervsgrunde, er beliggende direkte ved af-
kørsel 41 på motorvej E47 og samtidig tæt på Vordingborg 
by, hvorfra der er gode pendlerforhold, som kan bidrage til 
at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

For nuværende er en række aktører allerede at finde i Busi-
ness Park Vordingborg. Senest kunne Shell i september må-
ned indvie sin nye Express-tankstation, ligesom bl.a. Go’on, 
McDonalds, IONITY samt en række bil- og autohuse har 
etableret sig i erhvervsområdet. 

Udvidelse af Vordingborg Station samt togforbindelserne
Banedanmark kunne i juni 2016 offentliggøre en udbygning 
med nyt dobbeltspor og hastighedsopgradering af jern-
banenettet på strækningen Ringsted-Femern. Kombineret 
med en ny bane mellem Køge og Ringsted kommer stræk-
ningen Ringsted-Femern til at spille en central rolle for den 
offentlige transport på Sydsjælland. 

Udvidelsen vil resultere i markant reducerede rejsetider og 
flere afgange - og ifølge Vordingborg Erhverv vil en togtur, 
via Vordingborg Station, mellem Nykøbing Falster og Kø-
benhavn i fremtiden vare blot 1 time, hvor rejsetiden i dag 
er på 1 time og 34 minutter. Således ventes Vordingborgs 
centrale placering som knudepunkt i det sydlige Sjælland at 
blive styrket yderligere. 

Det er forventningen, at den samlede ombygning på alle 
stationer er færdig i slutningen af 2021, hvorefter opførelsen 
af den ny Storstrømsbro færdiggøres og strækningen elek-
trificeres. Alle arbejder på strækningen mellem Ringsted og 
Nykøbing Falster ventes færdige senest i 2024.

Foto af 29. oktober 2020Foto af 29. oktober 2020


