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Ejendommen er beliggende på adressen Amager Landevej 
196, 2770 Kastrup. Kastrup er en bydel i Storkøbenhavn, be-
liggende i Tårnby Kommune på Amager. 

Ejendommen er beliggende på en hjørnegrund i krydset 
mellem Amager Landevej og Løjtegårdsvej med særdeles 
stor synlighed for den forbikørende trafik. Amager Landevej, 
der fra nord er en naturlig forlængelse af Amagerbrogade, 
fungerer som en af Amagers primære ind- og udfaldsveje for 
trafikken i nord- og sydgående retning, og forbinder således 
Kastrup med København S, herunder Amagerbro og Chri-
stianshavn. Der er på Amager Landevej - ca. 500 meter syd 
for Ejendommen - i 2019 målt en årsdøgnstrafik på 14.773 
køretøjer. Løjtegårdsvej strækker sig fra Ejendommen og 
i vestgående retning - parallelt med E20-motorvejen (Øre-
sundsmotorvejen), der løber få hundrede meter nord for 
Ejendommen - og forbinder således Amager Landevej med 
Englandsvej, der udgør den anden af de to primære ind- 
og udfaldsveje mellem København S og Tårnby Kommune. 
Langs Løjtegårdsvej findes der både folkeskole og idrætsfa-
ciliteter.

Ejendommens nærområde udgøres vest for Amager Lande-
vej hovedsageligt af større beboelsesområder, bestående af 
både villaer samt fleretages rækkehuse og lejligheder. Øst 
for Amager Landevej findes først og fremmest Københavns 
Lufthavn, samt et større erhvervsområde.

De for Ejendommen nærmest belliggende dagligvareforret-
ninger udgøres en nyopført Lidl-butik på Amager Landevej 
ca. 500 meter syd for Ejendommen, som åbnede i februar 
2021 samt Rema1000 på Løjtegårdsvej beliggende ca. 1,7 
km vest for ejendommen. Derudover er der belliggende 
endnu en Lidl og Netto på Amager Landevej ca. 1,7 km nord 

for ejendommen. Placeringen af områdets øvrige dagligva-
reforretninger betyder, at Ejendommen - for en større del af 
nærområdets beboere - er den nærmeste indkøbsmulighed. 

Coop Danmark har efter mange års forretningsdriven i Ejen-
dommen et yderst veletableret kendskab til beliggenheden 
samt kundegrundlaget i området, og deres vurdering af 
netop beliggenhedens kvaliteter understreges i høj grad 
ved indgåelsen af den nye 15-års bindingsperiode for Lejer.

Foruden erhvervsområdet øst for Ejendommen indeholder 
Kastrup og Tårnby ligeledes et større detail- og erhvervs-
område sydvest for Ejendommen. Området består hovedsa-
geligt af en række centerbutikker med aktører som Harald 
Nyborg, JYSK, Silvan, jem & fix, Kvik og ILVA samt flere bil- 
og autohuse. Området er beliggende mindre end 1,5 km fra 
Ejendommen. 
Området er skraveret med blåt på luftfotoet ovenfor.

Ejendommens absolutte nærområde udgøres af byområ-
derne Løjtegård Nord og Løjtegård Syd, der tilsammen pr. 
1. januar 2020 husede 5.561 indbyggere. Området omkring 
Ejendommen har over en 10-årig periode været præget af 
en lettere positiv befolkningstilvækst, og hertil har Tårnby 
Kommune publiceret en befolkningsprognose, hvor de har 
en forventning om en yderligere stigning i kommunens be-
folkningstal til i alt 44.270 indbyggere i 2029. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode placering med 
stor facadeværdi mod den trafikerede Amager Landevej - og 
nær store beboelsesområder, danner grundlag og fremtids-
sikrer driften i Ejendommen, samt ligeledes sikrer en god 
prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt 
det skulle blive aktuelt.

Beliggenhed
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Trafiktal (2019):
14.773

Trafiktal (2021):
8.343

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

K/S Kastrup, Amager Landevej

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter kommune og årstal:

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tårnby Kommune  40.835 41.151 41.572 41.992 42.573 42.860 43.010 43.063 42.984 42.989 42.670
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