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Sædding Centret har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at 
analysere udviklingsmulighederne for centret, samt at vurdere centrets 
fremtidige rolle i centerstrukturen i Esbjerg kommune. 

Analyserne har særlig fokus på at bevare centrets status som bydelscenter. 
Herunder vurderes i hvilket omfang det er muligt at etablere yderligere de-
tailhandel inden for centrets nuværende ramme ligesom der fremsættes et 
forslag til et samlet fremtidigt butiksmix. 

Vurderingerne sker blandt andet på baggrund af detailhandelens nuvæ-
rende kapacitet, sammensætning og beliggenhed i forhold til den forven-
tede udvikling i det markedsmæssige underlag så som befolkningsudvik-
ling, forbrugsudvikling og den fremtidige konkurrencesituation. Ligeledes 
vil tilkomsten af nye detailhandelskoncepter og udviklingen i butikkernes 
arealforbrug indgå i vurderingerne. 

Status Sædding Centret 
Sædding Centret har i dag 3 dagligvarebutikker: discountbutikken Fakta, 
apotek og Matas og 2 udvalgsvarebutikker: Ure, guld og sølv samt en foto-
handler. Herudover ligger her en frisør, en pub, et bibliotek og en kirke. 

Samlet set har Sædding Centret knap 12.000 m2 udlejningsareal, heraf vur-
deres knap halvdelen at være udlejet til butikker eller kundeorienterede ser-
vicefunktioner. 

På trods af at centret fremstår med mange tomme lokaler og ikke er fuldt 
udlejet, har Sædding Centret nogenlunde fastholdt et kundetal omkring 1,1 
til 1,2 mio. kunder om året. I 2013 oplevede kundetallet et dyk i forbindelse 
med lukningen af SuperBrugsen og derefter lukningen af en række udvalgs-
varebutikker. De seneste måneder har centret endda oplevet en stigning i 
kundetallet. Således er kundetallet fra januar 2015 til januar 2016 steget 8 
%.  

Figur 1.1 Kundetal i Sædding Centret 2006 til 2015* 

  
*Oplysninger fra Sædding Centrets Centerforening 

Hovedparten af kunderne opleves af de eksisterende butikker at være stabile 
stamkunder, som kommer på trods af det begrænsede udbud i sammenlig-
ning med tidligere. 

Kundeanalyser fra centret viser, at godt halvdelen af kunderne kommer fra 
postnummer 6710 Esbjerg V, mens 13% kommer fra Esbjerg N og 15 % af 
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kunderne kommer fra Esbjerg Ø og C. Herudover kommer 16 % af kun-
derne fra oplandet til Esbjerg i øvrigt så som Fanø, Varde, Nr. Nebel, Oks-
bøl etc.  

Placeringen centralt på indfaldsvejen til Esbjerg fra sommerhusområderne 
ved vestkysten i Blåvand tæt på turistattraktionerne Mennesket ved Havet 
samt Fiskeri- og Søfartsmuseet gør Sædding Centret til et naturligt stop 
ikke kun for de lokale kunder, men også for turisterne. Således var 5 % af 
kunderne i seneste kundeanalyse i februar 2016 turister.  

Figur 1.2 Hvor kommer kunderne fra i Sædding Centret, februar 2016 

 
*Analyser foretaget af Sædding Centrets Centerforening 
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Detailhandelen i markedsområde 

De største detailhandelsudbudspunkter i Esbjerg er Esbjerg City med i alt 
143 butikker og storbutiksområdet Esbjerg Nord med i alt 66 butikker. Her 
er begge steder et bredt og dybt udbud af både dagligvarer og udvalgsvarer. 
Esbjerg City ligger knap 5 km fra Sædding Centret, mens Esbjerg Nord lig-
ger godt 4 km væk.  

I området Sædding, Hjerting og Sønderris er i alt 20 dagligvarebutikker og 
23 udvalgsvarebutikker. Butikkerne er primært til lokalområdernes forsy-
ning af både dagligvarer og udvalgsvarer.  

Dagligvareudbuddet er præget af discountbutikker i både Sædding og Hjer-
ting. I Sædding ligger, ud over Fakta i Sædding Centret, discountbutikkerne 
Netto og Aldi på Tarphagevej samt Rema 1000 på Parkvej.  

I Hjerting ligger Rema 1000 og Fakta i det sydlige Hjerting, mens Netto lig-
ger i Bytoften. 

I Sønderris ligger Fakta i lokalcentret i Vandmandskvarteret.  

Udvalgsvarebutikkerne er primært koncentreret i Sædding i området om-
kring Tarphagevej og Sædding Ringvej. Her ligger en række større udvalgs-
varebutikker som Jem&Fix, møbelbutik, forhandler af tæpper og gulve, far-
vehandel samt genbrugsbutikker. 

På Tarphagevej overfor Sædding Centret ligger en dametøjsbutik, en brugs-
kunstbutik, en bager, en blomsterhandler samt en række kundeorienterede 
servicefunktioner som frisør, pizzeria og tandteknik. 

Forbrug i oplandet 
I bydelen Sædding, som udgør det primære opland for Sædding Centret, bo-
ede 10.500 personer i 2015, hvilket forventes at være nogenlunde konstant i 
perioden 2015 til 2019. Det samlede dagligvareforbrug var 318 mio. kr. og 
det samlede udvalgsvareforbrug var 277 mio. kr. i det primære opland. Det 
forventes, at dagligvareforbruget forbliver nogenlunde konstant i perioden 
2015 til 2019, mens udvalgsvareforbruget forventes at stige 5 %. 

I det sekundære opland, som består af det øvrige nordlige Esbjerg kom-
mune, boede 23.900 personer i 2015, hvilket ligeledes forventes at være 
konstant i perioden 2015 til 2019. Dagligvareforbruget i det sekundære op-
land var 727 mio. kr. i 2015, mens udvalgsvareforbruget var 1.060 mio. kr. 
i 2015. 

Konkurrencesituationen 

I 2017 forventes Broen Shoppingcenter at åbne på banearealerne ved Es-
bjerg station i forlængelse af Kongensgade. Shoppingcentret på knap 
30.000 m2 med ca. 70 butikker og kundeorienterede servicefunktioner vil 
være med til at styrke Esbjerg bymidte som det største og vigtigste udbuds-
punkt i Sydvestjylland.  

Herudover vil Esbjerg Nord med Bilka, en række store udvalgsvarebutikker 
samt shoppingcentret Esbjerg Storcenter fortsat have betydning i oplandet.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om etablering af yder-
ligere dagligvarebutikker i Sædding eller Sønderris, men der er løbende in-
teresse for etablering af dagligvarebutikker især i det nordlige Esbjerg ved 
de store indfaldsveje.  
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Samtaler med lejerne 

ICP har gennemført samtaler med samtlige lejere i Sædding Centret for at 
kortlægge de nuværende lejeres opfattelse af Sædding Centret. Herudover 
gav samtalerne et indtryk af lejernes opfattelse af deres egen butik med sær-
lig fokus på lejemålsstørrelse, beliggenhed og eventuelle fremtidsplaner. 

Generelt er de nuværende lejere tilfredse med en placering i Sædding Cen-
tret og ønsker generelt at blive i centret.  

På trods af centrets tomgang udtrykker lejerne, at de på nuværende tids-
punkt har en trofast kundegruppe og en fornuftig forretning. De eksiste-
rende butikker har ikke oplevet et markant fald i antal kunder. Lejerne ople-
ver, at de lokale kunder fortsat gerne vil handle i Sædding Centret. 

De fleste er ligeledes tilfredse med placering og størrelse. Fotohandleren 
ønsker optimalt 30-40 m2 mindre areal, hvis muligt. 

Der er i centret bred enighed om, at man naturligvis gerne så flere butikker i 
centret. Især et bredere udbud af dagligvarer efterlyses.  

Ligeledes ønsker lejerne en generel opgradering af centret. Især indgangs-
partierne og synligheden fra Tarphagevej bør forbedres. 

Nogle udtrykker utilfredshed med huslejen i centret som i sidste ende kan 
tvinge lejerne ud af centret. Huslejen er høj i forhold til Tarphagevej, hvil-
ket har medvirket til, at nogle enheder er flyttet derud eller ikke er kommet 
ind i centret. 
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Nuværende og fremtidige rolle i centerstrukturen 

Sædding Centret er udpeget til bydelscenter i Esbjerg kommune.  

Et bydelscenter skal, udover at varetage en god lokalforsyning med daglig-
varer, også kunne tilbyde forbrugerne et standardiseret udbud af udvalgsva-
rer. 

Formålet med etablering af et bydelscenter er at sprede indkøbsmulighe-
derne, således at der er begrænsede afstande til indkøb for borgerne. Et by-
delscenter må dog ikke være en konkurrent til bymidten, derfor er udbuddet 
typisk mere standardiseret i bydelscentret, mens det brede og dybe udbud 
findes i bymidten. 

Herudover skal et bydelscenter ligge centralt for borgerne i hele bydelen, og 
skal betjene et selvstændigt opland. 

Sædding Centret er placeret centralt i bydelen Sædding ved indfaldsvejen 
Tarphagevej til Esbjerg med gode adgangsforhold for borgerne i hele byde-
len.  

Det nuværende dagligvareudbud i bydelen er præget af 4 discountbutikker, 
heraf er Fakta placeret i Sædding Centret jf. figur 1.3. De øvrige større dag-
ligvarebutikker er placeret i soloplaceringer ved indfaldsvejene Tarphage-
vej og Parkvej. 

Figur 1.3 Sædding bydel med dagligvarebutikker 
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Den centrale placering i bydelen og et tilstrækkeligt markedsunderlag i 
Sædding bydel på 10.500 indbyggere og et samlet forbrug på knap 600 mio. 
kr. i 2015 kombineret med en bydel afgrænset af grønne områder, som gi-
ver en mental afstand til både Esbjerg bymidte og Esbjerg Nord.  

Sædding Centret bør også i fremtiden kunne varetage en god lokalforsyning 
med dagligvarer og udvalgsvarer til Sædding bydel. 

Sædding Centret er således på mange måder det naturlige centrum i det 
nordlige Esbjerg, og bør dermed opretholde sin status som bydelscenter i 
Esbjerg kommune.  

Fremtidigt butiksmix Sædding Centret 

Sædding Centret skal ikke matche udvalgsvareudbuddet i Esbjerg bymidte 
og Esbjerg Nord. Sædding Centret skal udfylde rollen som bydelscenter og 
dermed være det væsentligste indkøbssted for især dagligvarer og kundeori-
enterede servicefunktioner i bydelen Sædding. 

Nedenstående er forslag til et fremtidigt butiksmix for Sædding Centret.  

Figur 1.4 Forslag til fremtidigt butiksmix i Sædding Centret 

Butikstype  Areal i m2 

Varehus/supermarked 3.500 

Discountbutik  1.500 

Parfume 350 

Bager/cafe 150 

Apotek 120 

Blomster 75 

Køkkenudstyr/gaveartikler 400 

Optik 100 

Ure, sølv, guld 220 

Foto 200 

Dyrehandel/klinik 500 

Cykler 200 

Detailhandel i alt 7.315 

Frisør 120 

Frisør 120 

Skønhed (pleje) 150 

Læge-/tandlægecenter 600 

Fitnesscenter 1.500 

Pub 200 

Cafe 200 

Bibliotek 1.250 

Service i alt  4.340 

I alt  11.455 
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I en bydel med 10.500 indbyggere med et dagligvareforbrug på 318 mio. kr. 
i den givne konkurrencesituation med kun 4 discountbutikker i bydelen som 
største dagligvarebutikker, er det ICP’s vurdering, at Sædding Centret bør 
indeholde en fuldsortiment dagligvarebutik på omkring 3.500 m2.  

Et fuldsortiment supermarked som Løvbjerg, Meny, SuperBrugsen eller 
ABC Lavpris eller alternativt varehuset Føtex vil kunne forbedre indkøbs-
forholdene i Sædding bydel væsentligt. Hermed vil borgerne i bydelen ikke 
i nær så høj grad være tvungne til at handle dagligvarer udenfor bydelen.  

Etablering af en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 vil kræve en ændring af 
lokalplanen, da den kun tillader dagligvarebutikker på 2.000 m2. Det vil dog 
være muligt at gennemføre ændringen med den fornødne politiske opbak-
ning, da planlovens maksimale ramme for dagligvarebutikker i bydelscentre 
på nuværende tidspunkt er 3.500 m2. 

Den vurderede handelsbalance for dagligvarer – omsætning i forhold til for-
brug – er i Sædding bydel på 64 %. Det vil sige at dagligvareomsætningen i 
Sædding bydel udgør 64 % af dagligvareforbruget i bydelen. Det er relativt 
lavt for en bydel af Sæddings størrelse. 

Lokalkøbsandelen i Sædding vurderes at være omkring 40. Det vil sige, at 
borgerne i Sædding bydel får dækket omkring 40 % af deres dagligvarefor-
brug i Sædding bydel. Taget oplandets størrelse og konkurrencesituationen i 
betragtning er det ICP’s vurdering, at lokalkøbsandelen i Sædding burde 
være højere.  

Etablering af et supermarked eller et varehus i Sædding Centret vil få kon-
sekvenser for den eksisterende detailhandel, men vil omvendt forbedre ind-
købsforholdene for borgerne i Sædding bydel væsentligt. Det vil især be-
grænse afstandene til indkøb for borgerne i Sædding bydel. Etableringen af 
et fuldsortiment supermarked betyder, at borgerne ikke i samme omfang er 
tvungne til at køre ud af bydelen for at få dækket deres dagligvareforbrug. 

Herudover bør Sædding Centret indeholde andre bydelsfunktioner som apo-
tek, materialist, blomster og bager. En koncentration af denne typer af funk-
tioner er med til at styrke Sædding Centret som bydelscenter. 

I den givne konkurrencesituation med en koncentration af især udvalgsvare-
butikker i få, større beliggenheder kombineret med en øget e-handel, er det 
ICP’s vurdering, at beklædningsbutikker og mere modeorienterede butikker 
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ikke i første omgang er realistisk at etablere i Sædding Centret i større om-
fang. Beklædningsbutikkernes etableringskrav forventes at blive skærpet 
yderligere i fremtiden, og de skal primært koncentreres centralt i Esbjerg 
bymidte.  

Sædding Centret skal tiltrække funktioner, som betjener bydelen bedst mu-
ligt med hverdagsting, så forbrugerne i bydelen kan spare en tur ud af byde-
len. Dog uden at det bliver en konkurrent til Esbjerg bymidte. Det kunne 
være funktioner som cykler, køkkenudstyr/gaveartikler og optik. Ligeledes 
bør de eksisterende udvalgsvarebutikker fastholdes i centret. 

Herudover vil kundeorienterede servicefunktioner som skønhedsklinikker, 
frisører, læge/tandlæge og motionscenter være med til at styrke den daglige 
kundestrøm i centret. En kombineret dyrehandel og dyrelæge kunne ligele-
des styrke den daglige kundestrøm. 

Det er vigtigt, at biblioteket fastholdes i centret, da det er med til at styrke 
centret som bydelscenter. Ligeledes ville andre kommunale funktioner som 
kulturhus og medborgerhus kunne styrke Sædding Centret. 

Det er essentielt, at funktionerne i centret bliver så koncentreret som muligt 
og at der skabes et naturligt kundeflow gennem centret.  

Herudover er det naturligvis vigtigt, at butikkerne fremstår som attraktive 
for kunderne. Butikkerne i Sædding Centret har i dag en trofast kundeskare, 
men butikkerne skal til stadighed investere i indretning, personale etc. 
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Konsekvenser ved fremtidigt Sædding Center 

Nedenfor vurderes hvilke konsekvenser etablering af et fuldsortiment su-
permarked på 3.500 m2 vil få på den eksisterende detailhandel i Esbjerg. 

Udviklingen i dagligvareomsætningen i markedsområdet beskrives ud fra to 
scenarier: 

• 0-alternativ – Sædding Centret ser ud som i dag med discountbutik-
ken Fakta. 
 

• Hoved-alternativ – Der etableres et fuldsortment supermarked på op 
til 2.500 m2 i Sædding Centret, og discountbutikken Fakta bliver i 
centret. 

Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2019. 

Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger: 

• I Hjerting etableres et supermarked på op til 2.500 m2 inden 
2019. 
 

• Der etableres ikke andre større dagligvarebutikker frem til 2019 
i Sædding eller Sønderris. 
 

• Shoppingcentret Broen åbner i 2017 på 30.000 m2 med blandt 
andet varehuset Kvickly som ankerlejer. 
 

• Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprog-
nose for Esbjerg Kommune. 

• Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle 
forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i forbruget 
pr. person frem til 2019. 

• Handel med dagligvarer via internettet vil ikke udvikle sig i et 
omfang, der betyder en væsentlig reduktion i den omsætning, 
der genereres i den traditionelle dagligvarehandel. Det forudsæt-
tes, at 2 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethandel i 2019. 
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Metode 

Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og konkurrencesituationen for 
dagligvarer i markedsområdet udarbejdes på grundlag af de foreliggende 
oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et ind-
købsmønster i 2015. 

I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2019 og der fås et 
niveau for en omsætning i 2019. Derefter vurderes ændringerne i detail-
handelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsori-
entering frem til 2019. På denne baggrund fremkommer omsætningen, så-
fremt supermarkedet ikke etableres i Sædding Centret (0-alternativet). 

Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj 
grad etableringen af et supermarked i Sædding Centret vil påvirke dette 
indkøbsmønster og omsætningen i markedsområdet. 

Der er alene foretaget en egentlig beregning af konsekvenserne for dagligva-
rer. 

For så vidt angår udvalgsvarer, forventes omsætningen at være marginal i 
Sædding Centret i forhold til udvalgsvareomsætningen i Esbjerg City og Es-
bjerg Nord. 

Konsekvenser  

Nedenstående beskrives konsekvenserne ved etablering af et supermarked i 
Sædding Centret. 

De fremtidige omsætninger i 2019 er et udtryk for et omsætningsni-
veau og skal ikke opfattes som præcise tal. 

2019 – Uden etablering af et supermarked i Sædding Centret (0-alter-
nativet) 

Forbrugerne køber generelt dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, især 
hvis det rigtige udbud kan tilbydes lokalt.  

Med etableringen af varehuset Kvickly i shoppingcentret Broen bliver dag-
ligvareudbuddet styrket væsentligt i Esbjerg City. Det forventes primært at 
være på bekostning af dagligvarebutikkerne i Esbjerg bymidte i øvrigt og i 
Esbjerg Nord, mens dagligvarebutikkerne i den øvrige Esbjerg by i mindre 
grad forventes at få konsekvenser. 

Hvis der ikke etableres et supermarked i Sædding bydel, forventes det, at 
borgerne fortsat får dækket en del af deres dagligvareforbrug udenfor by-
delen.  

Den generelle strukturudvikling, hvor mindre dagligvarebutikker lukker på 
bekostning af de større dagligvarebutikker, forventes at fortsætte og udfor-
dre dagligvarebutikkerne også i Sædding bydel. Ikke mindst de øgede åb-
ningstider med åbent til 22 hverdag og søndagsåbent hos discountbutik-
kerne og varehusene vil få betydning for omsætningen og dermed antallet 
af mindre dagligvarebutikker og tankstationers kiosker. I Sædding bydel 
forventes således, at en række af de mindre dagligvarebutikker i fremtiden 
vil være lukningstruede. 
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2019 – Med etablering af et supermarked i Sædding Centret (Hoved-
alternativet) 

Etableringen af et supermarked i Sædding Centret vil styrke Sædding Cen-
tret som bydelscenter og forbedre indkøbsforholdene for borgerne i Sæd-
ding bydel. 

Figur 1.5 illustrerer konsekvenserne for dagligvareomsætningen, det vil 
sige forskellen i dagligvareomsætningen i 2019 uden etableringen af super-
markedet (0-alternativet) og med etableringen af supermarkedet (Hoved-
alternativet). 

Figur 1.5 Konsekvenserne for dagligvareomsætningen i Esbjerg by område ved 
etablering af et supermarked i Sædding Centret (mio. kr. inkl. moms i 2015-priser) 

 

Figur 1.5 viser, at etableringen af et supermarked i Sædding Centret vil be-
tyde en omsætningsstigning for centret på 75 mio. kr. i forhold til 0-alter-
nativet.  

Det vurderes, at dagligvareomsætningen i Sædding i øvrigt vil miste 20 
mio. kr. i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald i omsætningen på 11 
%. Generelt forventes dagligvareomsætningen i Sædding i øvrigt ikke at 
blive taget fra nogle få butikker, men forventes at få betydning for alle dag-
ligvarebutikker i bydelen, da borgerne i Sædding i højere grad vil få dæk-
ket deres dagligvareforbrug i bydelscentret Sædding. De eksisterende dag-
ligvarebutikker i bydelen vil få forringet deres driftsvilkår og det kan ikke 
udelukkes at medføre en enkelt lukningstruet dagligvarebutik. 

Sædding Centret vil også for det sekundære opland blive et mere interes-
sant indkøbssted. Således vurderes dagligvarebutikkerne i Hjerting og Søn-
derris at miste 6 mio. kr. svarende til et fald på 4 % i forhold til 0-alternati-
vet.  

I Esbjerg City vurderes dagligvareomsætningen at falde 13 mio. kr. ved 
etableringen af et supermarked i Sædding svarende til et fald på 2 % i for-
hold til 0-alternativet. Borgerne i Sædding vil fortsat betragte Esbjerg City 
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som den primære shopping destination for udvalgsvarer, men vil i højere 
grad få dækket dagligvareforbruget lokalt i bydelen. 

Dagligvarebutikkerne i Esbjerg Nord vurderes at miste 29 mio. kr. sva-
rende til 5 % i forhold til 0-alternativet. Det vurderes, at borgerne i Sæd-
ding i højere grad vil benytte det lokale alternativ i Sædding Centret og 
dermed ”spare” turen til varehuset Kvickly og hypermarkedet Bilka. 

I Esbjerg by i øvrigt vurderes dagligvareomsætningen at falde marginalt i 
forhold til 0-alternativet, da borgerne i Sædding i mindre grad vil søge 
udenfor bydelen for at handle i fuldsortiment supermarkeder og varehuse. 

Det er ikke ICP’s vurdering, at det vil betyde lukningstruede dagligvarebu-
tikker i Esbjerg i øvrigt. 

Det vurderes, at ca. 5 % af dagligvareomsætningen svarende til 4 mio. kr. 
vil blive taget fra dagligvarebutikker udenfor Esbjerg by.  Placeringen ved 
indfaldsvejen til Esbjerg betyder, at Sædding Centret har en del besøgende 
uden for Esbjerg kommune især en del turister. Da hovedparten af daglig-
vareindkøbene fortsat vil blive købt så tæt på bopælen som muligt, vil 
disse i høj grad være suppleringskøb. 

Etableringen af et fuldsortiment supermarked vurderes samlet at betyde en 
stigning i dagligvareomsætningen på 55 mio. kr. i Sædding bydel, svarende 
til en omsætningsstigning på 32 % i forhold til 0-alternativet. Borgerne i 
Sædding bydel vil samlet set få forbedret deres indkøbsforhold væsentligt, 
hvis Sædding Centret således i højere grad udfylder rollen som bydelscen-
ter. 
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ICP har i februar 2015 foretaget en rekognoscering af butiksudbuddet i 
markedsområdet til Sædding Centret.  

Der er særlig fokus på Sædding og Sønderris, som er det umiddelbare nær-
opland. Detailhandelsudbuddet i de langt større detailhandelskoncentratio-
ner Esbjerg City og Esbjerg Nord er beskrevet mere overordnet på bag-
grund af tidligere rekognosceringer og tidligere analyser af detailhandelen i 
Esbjerg Kommune. 

Figur 2.1 viser opdelingen af markedsområdet til Sædding Centret. 

Figur 2.1 Detailhandel i markedsområdet til Sædding Centret 

 

 

Antal butikker 
Sædding Centret huser i dag 5 detailhandelsbutikker. Her ligger discount-
butikken Fakta, et apotek, Matas, en fotohandler samt en guld, ure sølvbu-
tik. Herudover ligger en række kundeorienterede servicefunktioner som en 
frisør, en pub samt bibliotek og kirke. 
I Sædding – området i øvrigt er i alt 8 dagligvarebutikker og 17 udvalgsva-
rebutikker. På Tarphagevej tæt på Sædding Centret ligger en klynge butik-
ker samt andre funktioner. Her ligger en damebeklædningsbutik, en gen-
brugsbutik, en bager, en blomsterhandler samt en række kunde orienterede 
servicefunktioner som frisør, pizzeria og tandteknik.  

Sædding 
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Omkring 500 meter syd for Sædding Centret ligger discountbutikkerne 
Netto og Aldi. Herudover ligger discountbutikken Rema 1000 ca. 1 km 
sydøst for Sædding Centret. 
Nord for Sædding Centret i området omkring Sædding Ringvej/ Tarphage-
vej ligger enkelte typisk større udvalgsvarebutikker som byggemarked, 
farvehandel, forhandler af tæpper og gulve, genbrugsbutikker, køkkenbu-
tikker, forhandlere af autoudstyr og motorcykeludstyr samt en butik med 
babyudstyr. 
Der ligger ingen større dagligvarebutikker i Sædding området nord for 
Sædding Centret, men en mindre nærbutik i Ådalsparken. 

Figur 2.2 Placering af butikkerne 2016 i Sædding 

 

 
I Sønderris ca. 3 km fra Sædding Centret ligger discountbutikken Fakta. 

Nord for Sædding i bydelen Hjerting er i alt 8 dagligvarebutikker og 4 
udvalgsvarebutikker.  

Den største koncentration af butikker findes på Havbakken, hvor discount-
butikken Rema 1000 samt apoteksudsalg og bager ligger. 

På Havborgvej i et villakvarter tæt på Havbakken ligger discountbutikken 
Fakta. 

Hjerting Centret på Bytoften huser i dag en kiosk, en frisør, solarium og et 
pizzaria. Resten af centret er tomt. Discountbutikken Netto ligger ved siden 
af Hjerting Centret med selvstændig parkeringsplads og uden direkte kon-
takt til Hjerting Centret. 

På Gl. Guldagervej ligger en række mindre detailhandelsbutikker, som en 
delikatessebutik, en blomsterhandel, en tøjbutik, kunsthåndværker og en 
cykelhandler, samt en række kundeorienterede servicefunktioner som ejen-
domsmægler, pub, frisør og cafe.  

I nedenstående tabel 2.1 vises det samlede antal butikker i markedsområdet 
samt i Esbjerg City og Esbjerg Nord. 
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Tabel 2.1 Antal butikker 2016 i markedsområdet 
 

 
Dagligvarer Udvalgsvarer I alt 

Sædding Centret 3 2 5 

Sædding i øvrigt 8 17 25 

Sædding i alt 11 19 30 

Sønderris 1 -   1 

Markedsområdet i alt 12 19 31 

Hjerting 8 4 12 

Esbjerg City  26 117 143 

Esbjerg Nord 12 54 66 

 

I Esbjerg City er et bredt udbud af både dagligvarer og udvalgsvarer samt 
kundeorienterede servicefunktioner. Her er i alt 143 butikker, hvoraf 82 % 
er udvalgsvarebutikker. Der er i alt 109 kundeorienterede servicefunktio-
ner, hvoraf 41 er spisesteder. 

Antallet og udvalget af beklædningsbutikker er oftest styrende for valget af 
shoppingdesination. I Esbjerg City er 63 af butikkerne beklædningsbutik-
ker, hvilket er den største koncentration af beklædningsbutikker i regionen. 
Detailhandelen er koncentreret i gågaden Kongensgade.  

Detailhandelen i Esbjerg City forventes at blive styrket med etableringen af 
shoppingcentret Broen ved Esbjerg Station i forlængelse af Kongensgade. 
Centret, som forventes at åbne i 2017, har et bruttoareal på ca. 30.000 m2 
og forventes at have ca. 70 butikker og kundeorienterede servicefunktioner. 
Ankerlejerne er blandt andet Kvickly, Hennes&Mauritz, Bahne og Sports-
master. 

 

Esbjerg City 
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Esbjerg Nord, som består af hypermarkedet Bilka og det omkringliggende 
storbutiksområde samt shoppingcentret Esbjerg Storcenter, har i alt om-
kring 66 butikker. Shoppingcentret Esbjerg Storcenter har blandt andet 29 
butikker, hvor af ankerbutikkerne er varehuset Kvickly, discountbutikken 
Fakta, beklædningsbutikken Nielsen’s samt boligindretningsbutikken Bah-
ne og sportsbutikkerne Intersport og Sportmaster. Her er i alt 5 dagligvare-
butikker og 24 udvalgsvarebutikker. 
 

 

Attraktion 
For at give en karakteristik af butiksudbuddet i markedsområdet, har ICP i 
forbindelse med rekognosceringen af butikkerne foretaget en overordnet 
bedømmelse af hver enkelt butiks attraktion. 
I vurderingen er der blandt andet taget hensyn til kvaliteten og bredden i 
butikkens sortiment, butikkens størrelse i forhold til sortimentet og bran-
chen, disponeringen af arealerne samt butikkens indretning og fremtoning 
– herunder skilte og facader. 
Følgende skala er anvendt: 

− 5: Meget høj 
− 4: Høj 
− 3: Middel 
− 2: Lav 
− 1: Meget lav 

Vurderingen skal derfor opfattes som en forbrugers bedømmelse af den 
enkelte butiks attraktion. 

I tabel 2.2 fremgår den gennemsnitlige attraktion for butikkerne i markeds-
området samt for Hjerting, Esbjerg City og Esbjerg Nord fordelt på daglig-
varer og udvalgsvarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esbjerg Nord 
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Tabel 2.2 Gennemsnitlige attraktion 2016 i markedsområdet 
 

 
Dagligvarer Udvalgsvarer I alt 

Sædding Centret * * 3,0 

Sædding i øvrigt 2,9 2,9 2,9 

Sædding i alt 2,9 2,9 2,9 

Sønderris * - * 

Markedsområdet i alt 2,9 2,9 2,9 

Hjerting 3,5 2,3 3,2 

Esbjerg City  3,2 3,3 3,3 

Esbjerg Nord 3,6 3,5 3,5 
*kan af anonymitetshensyn ikke vises 

Den gennemsnitlige attraktion i Sædding området er omkring middel. 
Samtlige dagligvarebutikker har en gennemsnitlige attraktion på omkring 
middel, mens de gennemsnitlige attraktioner for udvalgsvarebutikkerne 
er mere forskellige. De har enten en attraktion godt under middel eller 
godt over middel. 

I Hjerting er de gennemsnitlige attraktioner for dagligvarebutikkerne 
over middel, mens de gennemsnitlige attraktioner for udvalgsvarer ligger 
under middel. 

I Esbjerg City er de gennemsnitlige attraktioner et stykke over middel for 
både dagligvarer og udvalgsvarer, mens de gennemsnitlige attraktioner i 
Esbjerg Nord ligger højt for både dagligvarer og udvalgsvarer. 
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Nedestående afsnit er udarbejdet med henblik på at belyse størrelsen af det 
nuværende og fremtidige forbrug i Sædding Centrets markedsområde. 

Forbruget er beregnet for dagligvarer samt branchegrupperne beklædning, 
boligudstyr og øvrige udvalgsvarer for Sædding Centrets primære og sekun-
dære opland. 

Områderne er illustreret i nedenstående figur 3.1. 

Figur 3.1 Det primære og sekundære markedsområde 

 

 

 
Datagrundlag og horisontår 

Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP’s bearbejdning af Dan-
marks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst-
og befolkningsforhold fra Danmarks Statistik. Der er endvidere anvendt den 
seneste befolkningsprognose for Esbjerg kommune. 

Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2015 samt horisontåret 2019. 
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Befolknings- og indkomstforhold 

Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i markedsområdet. 

Befolkningstallet i det samlede markedsområde udgør 34.500 personer og 
forventes at forblive uændret i perioden 2014 til 2019. 

 
Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i markedsområdet (antal personer) 

 
 

Niveauer for husstandsindkomst 

Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstni-
veau samt antallet af personer pr. husstand. 

Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i det primære opland 
ligger på 517.000 kr., i det sekundære opland ligger den på 572.000, hvilket 
er en del over landsgennemsnittet (ca. 472.000 kr.). 

Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i det primære opland 
ligger på 2,2 personer pr. husstand og i det sekundære opland ligger den på 
2,3 personer, hvilket er lidt over landsgennemsnittet på 2,05. 
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Forbrugsforhold 

På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstfor-
holdene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersø-
gelser er dagligvareforbruget for 2015 og 2019 beregnet. 

Det samlede dagligvareforbrug er omkring 1,04 mia. kr. i det samlede mar-
kedsområde, jf. figur 3.3. 

Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i markedsområdet stiger ca. 1 
% i perioden 2015 til 2019. Således forventes det samlede dagligvareforbrug i 
markedsområdet at stige med 11 mio. i 2019. 

I det primære opland var dagligvareforbruget ca. 318 mio. kr. i 2015. Her 
forventes en mindre stigning på 1 mio. kr. 

Dagligvareforbruget forventes at stige ca. 1 % i perioden 2015 til 2019 idet 
sekundære markedsområde. Således forventes dagligvareforbruget at ligge på 
737 mio. kr. i 2019. 

Figur 3.3 Udviklingen i forbruget af dagligvarer i alt (mio. kr.) 
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Det samlede udvalgsvareforbrug var 1.336 mio. kr. i markedsområdet, hvil-
ket forventes at stige 5 % i perioden 2015 til 2019 til 1.409 mio. kr. 

I det primære opland var udvalgsvareforbruget 277 mio. kr. i 2015, hvilket 
forventes at stige 5% til 289 mio. kr. i 2019. 

I det sekundære opland forventes udvalgsvareforbruget at stige 6 % fra 1.060 
mio. kr. i 2015 til 1.120 mio. kr. i 2019. 

 

Figur 3.4 Udviklingen i forbruget af udvalgsvarer i alt (mio. kr.)  

 

 
Det samlede forbrug af beklædning var 229 mio. kr. i markedsområdet, hvil-
ket forventes at stige 4 % i perioden 2015 til 2019, hvilket svarer til en stig-
ning på 10 mio. kr. 

I det primære opland var beklædningsforbruget 70 mio. kr. i 2015, hvilket 
forventes at stige 3 % til 73 mio. kr. i 2019. 

I det sekundære opland var beklædningsforbruget 159 mio. kr. i 2015 og 
forventes at stige med 7 mio. kr. i 2019. 

Figur 3.5 Udviklingen i forbruget af beklædning i alt (mio. kr.) 
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Det samlede forbrug af boligudstyr var 492 mio. kr. i markedsområdet, hvil-
ket forventes at stige 6 % i perioden 2015 til 2019 til 523 mio. kr. 

I det primære opland var forbruget af boligudstyr 145 mio. kr. i 2015, hvilket 
forventes at stige 6% til 153 mio. kr. i 2019. 

I det sekundære opland og oplandet i øvrigt forventes forbruget af boligud-
styr at stige med stige 7 %, hvilket svarer til en stigning på 23 mio. kr. i 
2019. 

  

Figur 3.6 Udviklingen i forbruget af boligudstyr i alt (mio. kr.) 

 

 

Det samlede forbrug af øvrige udvalgsvarer var 201 mio. kr. i markedsområ-
det, hvilket forventes at stige 4 % i perioden 2015 til 2019 til 210 mio. kr. 

I det primære opland var forbruget af øvrige udvalgsvarer 62 mio. kr. i 2015 
og forbruget forventes at stige med 2 mio. kr. i 2019. 

I det sekundære opland var forbruget af øvrige udvalgsvarer 140 mio. kr. i 
2015 og forventes at stige med 6 mio. kr. i 2019. 

Figur 3.7 Udviklingen i forbruget af øvrige udvalgsvarer i alt (mio. kr.) 
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I det primære og det sekundære opland til Sædding Centret er ca. 60 % af de 
bosiddende 40 år plus. 

Den gennemsnitlige husstandsindkomst ligger over gennemsnittet på lands-
plan på ca. 472.000 kr. Især husstandsindkomsten i Det sekundære opland 
ligger væsentligt over gennemsnittet.  

Andelen af husstande der har bil, ligger også over gennemsnittet på lands-
plan på ca. 60 % af husstandene. I det primære opland har 73 % af husstan-
dene bil til rådighed og 78 % i et sekundære opland. 
 

Figur 3.8 Data for det primære og sekundære opland 

Sædding Centret 
Det primære 

opland 
 

Det sekun-
dære opland 

 

I alt 

Befolkning    

Antal personer 2015 10.500 23.900  34.400 

Antal kvinder 2015 5.200 11.800 17.000 

Antal mænd 2015 5.300 12.100 17.400 

0-6 år 800 2.200 3.000 

7-16 år 1.200 3.200 4.400 

17-24 år 800 1.900 2.700 

25-39 år 1.500 3.600 5.100 

40-59 år 2.900 7.100 10.000 

60 år eller der over 3.300 5.900 9.200 

Bolig    

Antal husstande 2015 4.900 10.400 15.300 

Gns. husstandsstørrelse 2,2 3,3 2,24 

Enfamiliehuse 3.900 9.000 12.900 

Flerfamiliehuse 1.000 1.400 2.400 

Økonomi    

Gns. husstandsindkomst 517.000 572.000 555.000 

Antal husstande med bilrådighed 3.600 8.100 11.700 
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