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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kalundborg 
Kommune

 48.632  48.294  48.358  48.469  48.660  48.736  48.982  48.681  48.436  48.487  48.368 

Gørlev  2.477  2.424  2.433  2.441  2.452  2.466  2.472  2.442  2.443  2.422  2.397 

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks statistik):

Ejendommene er beliggende på Vestsjælland midt mellem Sla-
gelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø på adresserne Kirkevangen 
26, 4281 Gørlev og Dr Sells Vej 1, 4293 Dianalund.

Lejer har siden 2007 og 2013 drevet dagligvareforretning i 
Ejendommene i henholdsvis Gørlev og Dianalund. Lejer har 
således efter mange års forretningsdriven i Ejendommene et 
yderst veletableret kendskab til beliggenhederne samt kun-
degrundlaget i områderne, og Lejers vurdering af netop belig-
genhedernes kvaliteter understreges i høj grad via indgåelsen
af de nye 15-årige bindingsperioder for Lejer med tilhørende 
moderselskabsgaranti for Coop Danmark A/S. 

På de følgende sider er beliggenhederne i henholdsvis Dia-
nalund og Gørlev særskilt beskrevet. 

EJENDOMMENES BELIGGENHED

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sorø Kommune  29.393  29.288  29.299  29.331  29.543  29.595  29.669  29.834  29.881  29.993  30.018 

Dianalund  3.979  3.965  3.971  4.003  4.038  4.017  4.013  4.058  4.063  4.127  4.127 

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks statistik):

Foto fra Dianalund af 8. december 2022Foto fra Gørlev af 8. december 2022
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Dianalund-ejendommen er beliggende i den nordlige del af Dia-
nalund langs byens primære gennemgående trafikale færdsels-
åre; rute 255 (Dr Sells Vej/Holbækvej/Karsholtevej). Mod øst sam-
menkobler rute 255 Dianalund med primærrute 57, mellem Sorø 
og Holbæk, og mod vest forbinder rute 255 byen med primærrute 
22, mellem Slagelse og Kalundborg. Ejendommen er beliggende 
med stor facadeværdi samt stor synlighed ud til rute 255, og pla-
ceringen giver således optimale betingelser for direkte ekspone-
ring for de passerende billister. 

Ejendommens absolutte nærområde udgøres hovedsageligt af 
Dianalunds beboelsesområder samt Dianalund station, der er be-
liggende få hundrede meter nordøst for ejendommen, og som i 
2021 havde 44.693 påstigere. Fra stationen er der forbindelse til 
Holbæk, Kalundborg, Roskilde og København med Nordvestba-
nen.

Få hundrede meter øst for ejendommen ad Dr Sells Vej, er det 
gamle nervesanatorium i Dianalund blevet omdannet til attrakti-
ve lejeboliger. De nuværende 40 boliger er fuldt udlejet og i 2023 
ventes yderligere 22 nye lejligheder at være indflytningsklar. 

Dianalund
Dianalund er en stationsby med 4.127 indbyggere pr. 1. januar 
2022, beliggende i Sorø Kommune. Byen er beliggende ca. 14 km 
nord for Sorø, ca. 20 km nordøst for Slagelse, ca. 28 km nordvest 
for Ringsted og ca. 31 km sydvest for Holbæk.

Centralt i Dianalund - omtrent 800 meter syd for ejendommen - er 
Vestsjællands næststørste indkøbscenter, Dianalund Centret, pla-
ceret. Centret, der rummer 25 butikker, herunder SuperBrugsen, 
Netto, matas, apotek samt Bog&Idé, betjener foruden byens bor-
gere også et større opland omkring Dianalund. Før opførelsen af 
Dianalund-ejendommen i 2013 drev Lejer fakta-butik i Dianalund 
Centret. I 2022 har Lejer konverteret butikken til en Coop 365dis-
count-butik.

Foruden Dianalund Centret er Dianalund kendetegnet ved Hol-
bergskolen, der med knap 500 elever og 60 ansatte er blandt Sjæl-
lands største folkeskoler. Holbergskolen, som er beliggende blot 
halvanden km fra ejendommen, er aktuelt under renovering, som 
forventes afsluttet i 2024. 

I Dianalund finder man ligeledes Danmarks eneste højt speciali-
serede hospital for patienter med epilepsi. Hospitalet har årligt 
mere end 6000 ambulante patienter samt 1350 indlæggelser, og 
beskæftiger 800 medarbejdere. 

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden langs rute 255 
med optimal synlighed for den forbikørende trafik dels danner 
et yderst bæredygtigt grundlag for driften i Ejendommen, samt 
sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette 
skulle blive aktuelt.

BELIGGENHEDEN I DIANALUND
Gørlev-ejendommen er beliggende i den vestlige del af Gørlev i 
en rundkørsel ved primærrute 22 (Gørlev Landevej) og Kirkevan-
gen. Primærrute 22 danner hovedvej på Vestsjælland og betjener 
trafikken mellem Kalundborg og Slagelse samt sydover til Næst-
ved og Vordingborg, mens Kirkevangen fra rundkørslen udgør 
den mest centrale ind- og udfaldsvej til Gørlev bymidte. 

Placeringen i rundkørslen giver optimale betingelser for direkte 
eksponering for de mange passerende billister, der både kører til 
og fra Gørlev, samt dagligt pendler i det vestsjællandske. Der er 
på Kirkevangen - umiddelbart foran Gørlev-ejendommen - i 2021 
målt en årsdøgnstrafik på 5.434 bilister, mens der på primærrute 
22 - nær Gørlev - i 2021 er målt en årsdøgnstrafik på både 7.367 
og 8.209 bilister.

Coop har været at finde i Gørlev siden 1991, hvor kæden åbnede 
et af deres andre kædekoncepter - SuperBrugsen. SuperBrugsen 
er fortsat at finde i Gørlev på den oprindelige adresse Algade 37. I 
2007 flyttede fakta deres butik fra Bytorvet i Gørlev til den nuvæ-
rende lokation på Kirkevangen 26 i en til anledningen nyopført 
bygning. Butikken blev i 2021 kåret som årets butik i distriktet 
og i december 2022 er butikken blevet konverteret til en Coop 
365discount-butik.

Foruden nærheden til rundkørslen udgøres ejendommens abso-
lutte nærområde af Lysmesteren, Punkt1 og expert, der er belig-
gende på den modsatte side af Kirkevangen samt hovedsageligt 

af boligområderne i Gørlev. Beliggenheden for butikken henven-
der sig således både til den forbipasserende trafik samt borgerne 
og besøgende i Gørlev. 

Gørlev
Gørlev er en by med 2.397 indbyggere pr. 1. januar 2022. Byen 
ligger i Kalundborg Kommune med en afstand på ca. 20 km 
til henholdsvis Kalundborg mod nord og Slagelse mod syd.   
Gørlev er den tredjestørste by i Kalundborg kommune. 

Omtrent 500 meter fra ejendommen findes Gørlevs hovedgade, 
Algade, der rummer en række detailbutikker, serviceerhverv samt 
restauranter og take-away steder. Dagligvarebutikken Rema1000 
ønsker at flytte sin butik i Gørlev fra Algade til hjørnet ved rund-
kørslen overfor ejendommen, hvor Lysmesteren, Punkt1 og ex-
pert i dag er at finde. Det ventes, at der i starten af 2023 vedtages 
en lokalplan, som muliggør opførelsen af et 2.400 m2 stort bygge-
ri, hvoraf halvdelen skal rumme den nye Rema1000-butik, mens 
de resterende 1.200 m2 skal huse de nuværende detailaktører i 
form af Lysmesteren, Punkt1 og expert. 

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den optimale beliggenhed i 
form af god synlighed og mange forbipasserende billister dels 
danner et bæredygtigt grundlag for driften i Ejendommen, samt 
sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette 
skulle blive aktuelt.
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