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Vurderinger og konsekvenser
Baggrund
Villemoes Holding A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP A/S)
om at vurdere udviklingsmulighederne for Hjerting Bycenter samt centrets
fremtidige rolle i centerstrukturen
Det vurderes, hvorvidt det er muligt at etablere yderligere detailhandel inden for centrets nuværende udbygningsramme herunder hvilke konsekvenser etablering af en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 vil have på den øvrige detailhandel i kommunen.
Den nuværende maksimale ramme for dagligvarebutikker i bydelscentre i
Esbjerg Kommune udgør 2.000 m2 og er oprindelig fastsat med henblik på,
at dagligvarebutikker dels skal betjene den pågældende bydel, dels ikke må
have negative konsekvenser for bymidtens detailhandel.
Vurderingerne sker blandt andet på baggrund af detailhandelens nuværende kapacitet, sammensætning og beliggenhed i forhold til den forventede udvikling i det markedsmæssige underlag så som befolkningsudvikling, forbrugsudvikling og den fremtidige konkurrencesituation. Ligeledes
vil tilkomsten af nye detailhandelskoncepter og udviklingen i butikkernes
arealforbrug indgå i vurderingerne.

Konklusion
Etablering af en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 inden for Hjerting Bycenters nuværende udbygningsramme vil have marginal betydning for dagligvarebutikkerne i bymidten, som vurderes at miste ca. 1 % af omsætningen i forhold til, hvis der ikke etableres en dagligvarebutik på op til 3.500
m2.
En af årsagerne til, at påvirkningen er beskeden, er at afstanden fra Hjerting
bydel til bymidten er forholdsvis stor sammenlignet med afstanden til Esbjerg Nord, som også trafikalt er lettere tilgængelig fra Hjerting bydel.
Hjerting bydel er domineret af dagligvarediscountbutikker, som ikke har et
fuldt sortiment af dagligvarer, hvilket en butik på op til 3.500 m2 i langt højere grad vil kunne imødekomme. Borgerne vurderes således samlet set at
få en væsentlig forbedring af indkøbsforholdene.
Herved kan borgerne i bydelen i vid udstrækning reducere deres indkøb af
dagligvarer uden for bydelen, hvilket vil mindske transportarbejdet i forbindelse med indkøb af dagligvarer, herunder mindske afhængigheden af brug
af bil, når der skal købes dagligvarer.
Det vil også betyde, at borgerne i Hjerting bydel i lidt mindre omfang vil
benytte dagligvarebutikkerne i Sædding Centret og på Tarphagevej, som
vurderes at miste ca. 7 % af omsætningen i forhold til, hvis der ikke etableres en større dagligvarebutik i Hjerting. Det vurderes ikke at medføre lukningstruede butikker i hverken Sædding Centret eller andre steder i Esbjerg.
Hjerting Bycenter ligger centralt i Hjerting bydel. Lokaliseringen af Hjerting Bycenter i et boligområde væk fra indfaldsvejene indebærer, at en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 stort set alene vil betjene de lokale borgere i
Hjerting og i nogen udstrækning turisterne, der benytter sommerhusene i
Marbæk området.
Hjerting Bycenter er en del af bydelscentret for Hjerting bydel, som ikke i
dag udfylder sin rolle som bydelscenter. Ved etablering af en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 vil Hjerting Bycenter fremover kunne fungere som en
væsentlig del af bydelscentret for borgerne i Hjerting bydel.
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Detailhandelen i markedsområdet
I Hjerting bydel ligger i alt 8 dagligvarebutikker og 4 udvalgsvarebutikker.
I Hjerting Bycenter ligger i dag en kiosk samt et pizzeria, en bodega, en frisør og et solcenter. Herudover huser p-pladsen et benzinanlæg uden betjening. Ved siden af Hjerting Bycenter ligger discountbutikken Netto med
selvstændig parkeringsplads og indkørsel.
I den sydlige del af Hjerting ligger discountbutikken Rema 1000 på Havbakken sammen med en bager og apoteksudsalg. Herudover ligger Fakta
midt i et boligkvarter på nabovejen.
Herudover ligger en blomsterbutik og delikatessebutik på Hjerting Strandvej samt et par udvalgsvarebutikker.
Dagligvareudbuddet i det nordlige Esbjerg er ligeledes præget af discountbutikker i Sædding og Sønderris.
I Sædding ligger discountbutikkerne Netto og Aldi på Tarphagevej samt
Fakta i Sædding Centret, mens Rema 1000 ligger på Parkvej.
I Sønderris ligger Fakta i lokalcentret i Vandmandskvarteret.
I området Sædding, Hjerting og Sønderris er i alt 20 dagligvarebutikker og
23 udvalgsvarebutikker. Butikkerne er primært til lokalområdernes forsyning af både dagligvarer og udvalgsvarer.
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 10 km fra Hjerting Bycenter, mens Esbjerg Nord ligger
8 km væk. De største dagligvarebutikker i Esbjerg Nord er hypermarkedet
Bilka og varehuset Kvickly, mens det i Esbjerg City er varehuset Føtex.

Forbrug i oplandet
I bydelen Hjerting boede ca. 7.600 personer i 2015, hvilket forventes at
være nogenlunde konstant i perioden 2015 til 2019. Det samlede dagligvareforbrug var 249 mio. kr. og det samlede udvalgsvareforbrug var 230 mio.
kr. Det forventes, at dagligvareforbruget forbliver nogenlunde konstant i
perioden 2015 til 2019, mens udvalgsvareforbruget forventes at stige 6 % til
243 mio. kr.
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Konkurrencesituationen
I 2017 forventes Broen Shoppingcenter at åbne på banearealerne ved Esbjerg 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 udbudspunkt i Sydvestjylland.
Herudover vil Esbjerg Nord med Bilka, en række store udvalgsvarebutikker
samt shoppingcentret Esbjerg Storcenter fortsat have betydning i oplandet.
I Sædding Centret planlægges for en dagligvarebutik på ca. 2.500 m2.
Herudover er der på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om etablering af yderligere dagligvarebutikker i Sædding eller Sønderris, men der er
løbende interesse for etablering af dagligvarebutikker især i det nordlige Esbjerg ved de store indfaldsveje.
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Hjerting Bycenters rolle i centerstrukturen
Hjerting Bycenter er en del af bydelscentret for Hjerting bydel. Derfor skal
Hjerting bydelscenter tilbyde et bredt udbud af dagligvarer, mens udvalgsvarer skal være på et mere standardiseret niveau.
Formålet med et bydelscenter er at sprede indkøbsmulighederne, således at
der er begrænsede afstande til indkøb for borgerne. Et bydelscenter 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.
Det er ICP’s vurdering, at Hjerting Bydelscenter ikke på nuværende tidspunkt opfylder sin rolle som bydelscenter. Dagligvareudbuddet ligger
spredt i bydelen med en enkelt større dagligvarebutik discountbutikken
Netto i Hjerting Bydelscenter, mens de øvrige 2 større dagligvarebutikker
henholdsvis ligger i et lokalcenter og uden for centerstrukturen.
Hjerting har som tidligere nævnt 3 discountbutikker og en række mindre
dagligvarespecialbutikker. Samlet set vurderes dagligvareomsætningen i
Hjerting at være omkring 115 mio. kr. i 2015. Til sammenligning var dagligvareforbruget hos de 7.600 borgere i Hjerting bydel 249 mio. kr. i 2015.
Hermed er omsætning i forhold forbrug kaldet handelsbalancen i Hjerting
bydel 47 %. Det vil sige at dagligvareforbruget i Hjerting bydel udgør 47 %
af dagligvareomsætningen i bydelen. Hermed må en væsentlig del af dagligvareforbruget hos borgerne i Hjerting blive dækket ved køb uden for bydelen.
Det er ICP’s vurdering, at dagligvarebutikkerne i Hjerting ikke i dag i væsentlig grad tiltrækker kunder uden for Hjerting bydel. Kombinationen af
placeringen af dagligvarebutikkerne inde i boligområderne væk fra indfaldsvejene, samt at det alle er discountbutikker, som findes i det øvrige Esbjerg, har betydning for tiltrækningen fra det øvrige Esbjerg.
Man kunne med fordel styrke Hjerting bydelscenter med etablering af yderligere dagligvarehandel. I den givne konkurrencesituation med forholdsvist
langt til øvrige indkøbsmuligheder kombineret med handelsbalancen på 47
% antyder, at der er plads til etablering af en dagligvarebutik på op til 3.500
m2 i Hjerting.
Dagligvareudbuddet i Hjerting er på nuværende tidspunkt præget af discountbutikker. Etablering af et større supermarked vil kunne give borgerne i
Hjerting et mere alsidigt udbud af dagligvarer. Hvis Hjerting i fremtiden
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skal beholde og styrke den lokale dagligvareforsyning er en placering centralt i bydelscentret vigtig for ikke at sprede detailhandelen yderligere i bydelen.
Her ville en placering i Hjerting Bycenter være oplagt, da det ligger centralt
i bydelen med mulighed for gode tilkørselsforhold og parkeringsforhold.
Det er derfor ICP’s vurdering, at der vil være mulighed for etablering af en
dagligvarebutik på op til 3.500 m2 i Hjerting bydelscenter. Konsekvenserne
for den eksisterende detailhandel ved en sådan etablering beskrives i det nedenstående.
Fremtidens handel med udvalgsvarer vil derimod fortsat blive koncentreret
i få og større udbudspunkter. Dette kombineret med en øget e-handel og en
styrkelse af Esbjerg City med shoppingcentret Broen betyder, at det ikke er
realistisk at etablere udvalgsvarebutikker i større omfang i Hjerting Bycenter. Udvalgsvarebutikkerne skal derfor primært koncentreres centralt i Esbjerg bymidte.
Hjerting Bycenter skal i højere grad indeholde den type funktioner, som betjener bydelen bedst muligt med hverdagsting, så forbrugerne i bydelen kan
spare en tur ud af bydelen. Det er ikke kun dagligvarebutikker, men også
kundeorienterede servicefunktioner som for eksempel frisør, skønhedsklinikker, læge/tandlæge og fitness.
Ved at samle funktionerne i bydelscentret mest muligt vil man i højere grad
kunne styrke det daglige kundeflow og udnytte synergieffekterne.
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Konsekvenser ved etablering af supermarked i Hjerting Bycenter
Nedenfor vurderes, hvilke konsekvenser etablering af et fuldsortiment supermarked i Hjerting Bycenter vil få på den eksisterende detailhandel i Esbjerg.
Udviklingen i dagligvareomsætningen i markedsområdet beskrives ud fra to
scenarier:
• 0-alternativ – der ikke etableres dagligvarebutik i Hjerting Bycenter.
• Hoved-alternativ – Der etableres et fuldsortment supermarked på op
til 3.500 m2 i Hjerting Bycenter.
Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2019.
Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger:
•

I Sædding Centret etableres et supermarked på ca. 2.500 m2 inden 2019.

•

Der etableres ikke andre større dagligvarebutikker frem til 2019
i hverken Hjerting, Sædding eller Sønderris.

•

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

•

Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose 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 forudsættes, at 2 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethandel i 2019.

9

Vurderinger og konsekvenser
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 indkøbsmønster i 2015.
I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2019 og der fås et
niveau for en omsætning i 2019. Derefter vurderes ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2019. På denne baggrund fremkommer omsætningen, såfremt supermarkedet ikke etableres i Hjerting Bycenter (0-alternativet).
Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj
grad etableringen af et supermarked i Hjerting Bycenter vil påvirke dette
indkøbsmønster og omsætningen i markedsområdet.
Der er alene foretaget en egentlig beregning af konsekvenserne for dagligvarer.
For så vidt angår udvalgsvarer, forventes omsætningen at være marginal i
Hjerting Bycenter i forhold til udvalgsvareomsætningen i Esbjerg City og
Esbjerg Nord.
Konsekvenser
Nedenstående beskrives konsekvenserne ved etablering af et supermarked i
Hjerting Bycenter.
De fremtidige omsætninger i 2019 er et udtryk for et omsætningsniveau og
skal ikke opfattes som præcise tal.
2019 – Uden etablering af et supermarked i Hjerting Bycenter (0-alternativet)
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 dagligvareudbuddet 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.
I Hjerting forventes borgerne fortsat at få dækket en betydelig del af deres
dagligvareforbrug uden for bydelen, hvis der ikke etableres et supermarked
i Hjerting bydel.
Den generelle strukturudvikling, hvor mindre dagligvarebutikker lukker på
bekostning af de større dagligvarebutikker, forventes at fortsætte og udfordre dagligvarebutikkerne også i Hjerting bydel.
Ikke mindst de øgede åbningstider med åbent til 22 hver dag og søndagsåbent hos discountbutikkerne og varehusene vil få betydning for omsætningen og dermed antallet af mindre dagligvarebutikker og tankstationers kiosker. I det nordlige Esbjerg 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 Hjerting Bycenter (Hovedalternativet)
Etableringen af et supermarked i Hjerting Bycenter vil forbedre indkøbsforholdene for borgerne i Hjerting bydel.
Figur 1.5 illustrerer konsekvenserne for dagligvareomsætningen, det vil
sige forskellen i dagligvareomsætningen i 2019 uden etableringen af supermarkedet (0-alternativet) og med etableringen af supermarkedet (Hovedalternativet).
Figur 1.5 Konsekvenserne for dagligvareomsætningen i det nordlige Esbjerg ved
etablering af et supermarked i Hjerting Bycenter (mio. kr. inkl. moms i 2015-priser)
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Figur 1.5 viser, at etableringen af et supermarked i Hjerting Bycenter vil
kunne opnå en omsætning på 72 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.
Det vurderes, at dagligvareomsætningen i Hjerting bydel i øvrigt vil miste
20 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald i omsætningen på
20 %. Dagligvareomsætningen i Hjerting i øvrigt forventes primært at
blive taget fra discountbutikkerne i Hjerting, som får forringet deres driftsvilkår, men forventes ikke at betyde lukningstruede butikker.
Ved etableringen af et fuldsortiment supermarked i Hjerting vil borgerne i
Hjerting væsentligt få forbedret indkøbsforholdene, og vil dermed ikke
være tvungne til at få dækket en del af deres dagligvareforbrug uden for
bydelen. Placeringen af supermarkedet centralt i Hjerting bydel betyder, at
borgerne i højere grad vil have mulighed for at få dækket dagligvareforbruget tættere på hjemmet. Hermed vil borgerne i Hjerting ikke i samme grad
være tvunget til at anvende bilen i forbindelse med indkøb, men kan gå eller cykle eller reducere indkøbsturen i bil.
Esbjerg Nord har i forhold til Hjerting det nærmeste større udbud af dagligvarer med hypermarkedet Bilka og/eller varehuset Kvickly. Især turen til
Esbjerg Nord vil blive ”sparet” for borgerne i Hjerting til fordel for det forbedrede lokale alternativ. Det vurderes, at dagligvarebutikkerne i Esbjerg
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Nord mister 25 mio. kr. i dagligvareomsætning i forhold til 0-alternativet
svarende til et fald på 4 %.
Esbjerg City vil fortsat være den primære shopping destination for udvalgsvarer og oplevelser for borgerne i Hjerting. Etablering af et supermarked i Hjerting forventes ikke at få væsentlig betydning for dagligvareomsætningen i Esbjerg City. Dagligvareomsætningen i Esbjerg City vurderes
at falde 6 mio. kr. ved etableringen af et supermarked i Hjerting Bycenter
svarende til et fald på 1 % i forhold til 0-alternativet.
I Sædding og Sønderris bydele forventes dagligvareomsætningen at falde
18 mio. kr. i forhold til 0-alternativet svarende til et fald på 7 %. Borgerne i
Hjerting vil i mindre grad få dækket deres dagligvareforbrug i Sædding
Centret samt i discountbutikkerne på Tarphagevej.
I Esbjerg by i øvrigt vurderes dagligvareomsætningen at falde marginalt
med 2 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, da borgerne i Hjerting i mindre
grad vil søge uden for bydelen for at handle i fuldsortiment supermarkeder
og varehuse. Det er ICP’s vurdering, at det ikke vil betyde lukningstruede
dagligvarebutikker i Esbjerg.
Etableringen af et supermarked i Hjerting Bycenter ved Bytoften vurderes
ikke at få betydning for dagligvarebutikker uden for det nordlige Esbjerg.
Placeringen centralt i Hjerting i et boligområde og væk fra indfaldsvejene
betyder, at Hjerting Bycenter primært vil betjene de lokale borgere i Hjerting og i nogen udstrækning turisterne, der benytter sommerhusene i Marbæk området. Det vurderes således ikke i større omfang at tiltrække kunder
uden for Hjerting.
Et fuldsortiment supermarked har et større og bredere udbud af dagligvarer
end en discountbutik, som er kendetegnet ved færre varenumre. Etableringen af et fuldsortiment supermarked vurderes samlet at betyde en stigning i
dagligvareomsætningen på 52 mio. kr. i Hjerting bydel, svarende til en omsætningsstigning på 53 % i forhold til 0-alternativet. Borgerne i Hjerting
bydel vurderes samlet set at få forbedret deres indkøbsforhold væsentligt
og vil dermed forkorte transportafstandene.
Lokalkøbsandelen, det vil sige, hvor meget borgerne i et område køber lokalt, vil blive væsentlig forbedret ved etableringen af et supermarked. Lokalkøbsandelen er i dag på ca. 45 %, hvilket i 0-alternativet forventes at
falde til et relativt lavt niveau på knap 40 %. Hvis supermarkedet etableres,
forventes lokalkøbsandelen at stige til ca. 60 %.
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ICP har i marts 2015 foretaget en rekognoscering af butiksudbuddet i markedsområdet til Hjerting Centret.
Der er særlig fokus på Hjerting bydel, som er næropland til Hjerting Centret. Herudover blev dagligvareudbuddet i de omkringliggende bydele
Sønderris og Sædding rekognosceret.
Detailhandelsudbuddet i de større detailhandelskoncentrationer Esbjerg
City og Esbjerg Nord er beskrevet mere overordnet på baggrund af tidligere rekognosceringer og tidligere analyser af detailhandelen i Esbjerg
Kommune.
Dagligvareudbuddet i Hjerting vises i figur 2.1.
I Hjerting bydel ligger i alt 8 dagligvarebutikker og 4 udvalgsvarebutikker.
I Hjerting Centret ligger i dag en kiosk samt et pizzaria, frisør og solcenter.
Ved siden af Hjerting Centret – men ikke med fælles parkeringsplads –
ligger discountbutikken Netto.
Figur 2.1 Detailhandelen i Hjerting bydel 2016
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I den sydlige del af Hjerting ligger discountbutikken Rema 1000 samt et
apoteksudsalg og en bager på Havbakken. Discountbutikken Fakta ligger
alene på Havborgvej.
I det øvrige Hjerting ligger en blomsterbutik på Hjerting Strandvej samt en
delikatessebutik i forbindelse med Hjerting Badehotel.
Herudover ligger et par udvalgsvarebutikker samt en række kundeorienterede servicefunktioner som ejendomsmægler, pub, frisør og cafe på Gammel Guldagervej. Her ligger en tøjbutik, en butik med kunst og hobby, en
cykelhandel samt en butik med lamper.
Figur 2.2 viser dagligvareudbuddet i det nordlige Esbjerg.
I det øvrige nordlige Esbjerg ligger bydelscentret Sædding syd for Hjerting, som primært betjener Sædding bydel. Her ligger 3 discountbutikker
Fakta, Aldi og Netto.
Fakta ligger i det overdækkede Sædding Centret, som i alt har 5 detailhandelsbutikker og 4 kundeorienterede servicefunktioner. Her ligger et apotek,
en matas samt en fotohandler og ure, guld og sølv butik.
I Sønderris ligger discountbutikken Fakta.
Figur 2.2 Dagligvareudbuddet i det nordlige Esbjerg 2016

15

Detailhandelen i markedsområdet

I nedenstående tabel 2.1 vises det samlede antal butikker i Hjerting samt i
det nordlige Esbjerg i øvrigt, Esbjerg City og Esbjerg Nord.
Tabel 2.1 Antal butikker 2016 i Hjerting
Dagligvarer

Esbjerg City

Udvalgsvarer

I alt

Hjerting

8

4

12

Sædding/Sønderris

12

19

31

Esbjerg City

26

117

143

Esbjerg Nord

12

54

66

Esbjerg City har 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 servicefunktioner, hvoraf 41 er spisesteder.
Antallet og udvalget af beklædningsbutikker er oftest styrende for valget af
shoppingdesination. I Esbjerg City er 63 af butikkerne beklædningsbutikker, 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 Sportsmaster.

Esbjerg Nord

Esbjerg Nord, som består af hypermarkedet Bilka og det omkringliggende
storbutiksområde samt shoppingcentret Esbjerg Storcenter, har i alt omkring 66 butikker. Shoppingcentret Esbjerg Storcenter har blandt andet 29
butikker, hvoraf ankerbutikkerne er varehuset Kvickly, discountbutikken
Fakta, beklædningsbutikken Nielsen’s samt boligindretningsbutikken Bahne og sportsbutikkerne Intersport og Sportmaster. Her er i alt 5 dagligvarebutikker og 24 udvalgsvarebutikker.
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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 branchen, 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 Hjerting
samt for Sædding/Sønderris, Esbjerg City og Esbjerg Nord fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer.
Tabel 2.2 Gennemsnitlige attraktion 2016 i markedsområdet
Dagligvarer

Udvalgsvarer

I alt

Hjerting

3,5

2,3

3,2

Sædding/Sønderris

2,9

2,9

2,9

Esbjerg City

3,2

3,3

3,3

Esbjerg Nord

3,6

3,5

3,5
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Detailhandelen i markedsområdet
I Hjerting er de gennemsnitlige attraktioner for dagligvarebutikkerne
over middel, mens de gennemsnitlige attraktioner for udvalgsvarer ligger
under middel.
Den gennemsnitlige attraktion i Sædding/Sønderris er omkring middel.
Samtlige dagligvarebutikker har en gennemsnitlig 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 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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Befolknings- og forbrugsforhold
Nedestående afsnit er udarbejdet med henblik på at belyse størrelsen af det
nuværende og fremtidige forbrug i Hjerting bydel.
Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer for Hjerting bydel
samt for det øvrige nordlige Esbjerg.
Områderne er illustreret i nedenstående figur 3.1.
Figur 3.1 Hjerting bydel og det nordlige Esbjerg i øvrigt

Datagrundlag og horisontår
Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP’s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomstog 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 Hjerting bydel var 7.600 personer i 2015, hvilket forventes at være nogenlunde konstant i perioden 2015 til 2019.
I det nordlige Esbjerg i alt bor 34.500 personer, hvilket forventes at være
uændret i perioden 2014 til 2019.

Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i Hjerting og det nordlige Esbjerg i øvrigt
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Niveauer for husstandsindkomst
Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand.
Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i Hjerting bydel ligger
på 634.000 kr., hvilket er langt over landsgennemsnittet (472.000 kr.). I det
nordlige Esbjerg i øvrigt er den gennemsnitlige husstandsindkomst på
532.000 kr.
Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Hjerting ligger på 2,28
personer pr. husstand, mens den gennemsnitlige hustandsstørrelse i det nordlige Esbjerg i øvrigt er 2,23. Begge er over landsgennemsnittet på 2,05.
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Forbrugsforhold
På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er dagligvareforbruget og udvalgsvareforbruget for 2015 og 2019
beregnet.
Det samlede dagligvareforbrug er omkring 1,04 mia. kr. i det nordlige Esbjerg i alt, jf. figur 3.3.
Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i det nordlige Esbjerg stiger
ca. 1 % i perioden 2015 til 2019. Således forventes det samlede dagligvareforbrug i markedsområdet at stige med 12 mio. i 2019.
I Hjerting var dagligvareforbruget 249 mio. kr. i 2015, hvilket forventes at
stige 1 % i perioden 2015 til 2019. Således forventes dagligvareforbruget at
være 252 mio. kr. i 2019.
Figur 3.3 Udviklingen i forbruget af dagligvarer i alt (mio. kr.)
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Det samlede udvalgsvareforbrug var 922 mio. kr. i markedsområdet, hvilket
forventes at stige 5 % i perioden 2015 til 2019 til 971 mio. kr.
I Hjerting var udvalgsvareforbruget 230 mio. kr. i 2015, hvilket forventes at
stige 6 % til 243 mio. kr. i 2019.
Figur 3.4 Udviklingen i forbruget af udvalgsvarer i alt (mio. kr.)
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Udvalgsvareforbruget kan opdeles i underkategorierne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer.
I Hjerting var forbruget af beklædning 56 mio. kr. i 2015, hvilket forventes
at stige 4 % i perioden 2015 til 2019 til 58 mio. kr.
I det nordlige Esbjerg i øvrigt var beklædningsforbruget 173 mio. kr. i 2015.
Figur 3.5 Udviklingen i forbruget af beklædning i alt (mio. kr.)
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Forbruget af boligudstyr var 127 mio. kr. i Hjerting i 2015, hvilket forventes
at stige 7 % i perioden 2015 til 2019. I det nordlige Esbjerg i øvrigt var forbruget af boligudstyr 364 mio. kr. i 2015.
Figur 3.6 Udviklingen i forbruget af boligudstyr i alt (mio. kr.)
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Forbruget af øvrige udvalgsvarer forventes at stige 4 % i perioden 2015 til
2019 fra 47 mio. kr. til 49 mio. kr. i Hjerting.
Forbruget af øvrige udvalgsvarer i resten af Esbjerg Nord var 154 mio. kr. i
2015, hvilket forventes at stige 4 %.
Figur 3.7 Udviklingen i forbruget af øvrige udvalgsvarer i alt (mio. kr.)
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Kundesammensætningen
Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er lidt større i Hjerting end i resten af
det nordlige Esbjerg og større end landsgennemsnittet. Ligeledes er Hjerting
i høj grad præget af enfamilieshuse, som udgør 94 %.
Alderssammensætningen i Hjerting er lidt ældre end i det resterende Esbjerg
Nord. 31 % af befolkningen i Hjerting er 60 år og derover mod 26 % i det
nordlige Esbjerg i øvrigt.
Andelen af husstande der har bil i Hjerting, er over gennemsnittet for det
nordlige Esbjerg i øvrigt. 83 % af husstandene i Hjerting har bil mod 76 % i
det nordlige Esbjerg. Begge er dog langt over landsgennemsnittet på 60 %.
Figur 3.8 Data for Hjerting og det nordlige Esbjerg i øvrigt
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Bilag 1

Branchefortegnelse

1.

DAGLIGVARER

47.30.00

Servicestationer med kiosksalg

47.11.10

Købmænd og døgnkiosker

47.11.20

Supermarkeder

47.11.30

Discountforretninger

47.11.20

Varehuse. Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment, hvor
omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20% af den samlede
omsætning og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500 m2

47.21.00

Frugt- og grøntforretninger

47.22.00

Slagter- og viktualieforretninger

47.23.00

Fiskeforretninger

47.24.00

Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer

47.25.00

Detailhandel med drikkevarer

47.29.00

Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

47.29.00

Chokolade- og konfektureforretninger

47.29.00

Vinforretninger

47.26.00

Tobaksforretninger

47.29.00

Osteforretninger

47.29.00

Helsekostforretninger

47.73.00

Apoteker

47.74.00

Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

47.75.00

Parfumerier

47.75.00

Materialister

47.76.10

Blomsterforretninger

77.22.00

Udlejning af videobånd

Bilag 1
Side 2

2.

BEKLÆDNING

47.19.00

Stormagasiner

47.51.00

Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.

47.71.10

Dametøjsforretninger

47.71.10

Herretøjsforretninger

47.71.10

Herre- og dametøjsforretninger (blandet)

47.71.20

Babyudstyrs- og børnetøjforretninger

47.72.10

Skotøjsforretninger

47.79.00

Forhandlere af brugt tøj

47.91.20

Detailhandel fra postordre eller internetforretninger, hvis salgslokale

Bilag 1
Side 3

3.

BOLIGUDSTYR

43.21.00

El-installatører med butikshandel

43.22.00

VVS-installatører og blikkenslagerforretninger

47.53.00

Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, hvis salgslokale

43.34.20

Glarmesterforretninger med butikshandel

47.59.10

Møbelforretninger *)

47.59.20

Boligtekstilforretninger

47.59.30

Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager
m.v.

47.59.90

Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i .a.n.”

47.54.00

Detailhandel med elektriske husholdningsapparater

47.43.00

Radio- og tv-forretninger

47.52.00

Detailhandel med isenkram og glas

47.52.20

Byggemarkeder og værktøjsmagasiner

47.52.10

Farve- og tapetforretninger

47.78.30

Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

47.78.40

Kunsthandel og gallerivirksomhed

47.41.00

Detailhandel med computere, ydre enheder og software

47.42.00

Detailhandel med telekommunikationsudstyr

47.79.00

Antikvitetsforretninger

47.79.00

Detailhandel med brugte varer i forretninger

47.91.10

Detailhandel fra internet eller postordreforretninger, hvis salgslokale

47.78.90

Detailhandel med køkken og badeværelseselementer

95.29.00

Låsesmede, hvis salgslokale

*) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt
pladskrævende varegruppe. ICP behandler omsætningsmæssigt både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i
en tømmerhandel som boligudstyr.

Bilag 1
Side 4

4.

ØVRIGE UDVALGSVARER

45.40.00

Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
(autoudstyrsforretninger)

45.32.00

Detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør

47.72.20

Lædervareforretninger

47.63.00

Detailhandel med musik- og videooptagelser

47.59.40

Forhandlere af musikinstrumenter

47.61.00

Detailhandel med bøger

47.62.00

Detailhandel med aviser og papirvarer, herunder kontorartikler og plakater

47.77.00

Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

47.78.10

Optikere

47.78.20

Fotoforretninger

47.78.90

Detailhandel med frimærke- og mønter

47.64.10

Forhandlere af sports- og campingudstyr

47.65.00

Detailhandel med spil og legetøj

47.64.20

Cykel- og knallertforretninger

47.76.30

Dyrehandel

47.78.90

Pornobutikker

47.78.90

Detailhandel med andre varer, barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne
og pejse, skibsproviantering med butikshandel.

47.79.00

Bogantikvariater

47.79.00

Andre forhandlere af brugte varer.

47.91.10

Detailhandel fra internet eller postordreforretninger, hvis salgslokale

Bilag 1
Side 5

5.

BUTIKSTYPER DER FORHANDLER SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE
VAREGRUPER

45.11.20

Detailhandel med biler

45.19.10

Detailhandel med campingvogne mv.

47.76.20

Planteforhandlere og havecentre

47.59.10

Møbelforretninger *)

47.64.30

Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil

47.52.20

Tømmerhandler og butikker med større bygningsmaterialer *)

*) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt
pladskrævende varegruppe. ICP behandler detailhandelsomsætningen i både møbelforretninger og
byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som boligudstyr.
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