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Beliggenhed

Ejendommen er nyopført og beliggende Tarp Byvej 20, Tarp 
- 6715 Esbjerg N.

Rema 1000 butikken har med sin placering ved rundkørslen 
i Esbjerg-forstaden Tarp optimal synlighed i alle retninger.

Rundkørslen fungerer som fordelingsvej for trafikken internt 
i Tarp samt trafikken ind og ud af byen og er dermed byens 
trafikale knudepunkt. Rundkørslens nord- og sydgående 
ben udgør Tarp Hovedvej, som er én af de vigtigste indfalds-
veje til Esbjerg og samtidig en del af Hovedvej 12, der forbin-
der Esbjerg og Varde. Årsdøgnstrafikken på Tarp Hovedvej 
er på strækningen nord for rundkørslen - ud for Rema 1000 
butikken - målt til 8.200 i 2013.

Området sydvest for rundkørslen består primært af erhverv, 
herunder Tulipfabrikken, der producerer Mou-supperne, bil-
forhandlere samt områdets genbrugsplads, der har ca. 3.500 
ugentlige brugere (2013-tal).

Udover at servicere de ca. 1.800 indbyggere i Tarp og 550 
indbyggere i Bryndum, som før åbningen af Rema 1000 
alene forsynes af en mindre Dagli'Brugsen, har butikken mu-
lighed for at få del i de mange pendlere, der dagligt passerer 
til og fra arbejde.

Butikken ligger godt placeret i forhold til handelscentret i 
Esbjerg N. I en afstand på ca. 2 km ligger Esbjerg Storcenter 
med 36 specialbutikker samt City Nord med flere varehuse 
herunder Bilka, Harald Nyborg og Bauhaus. Dette område 
trækker handlende fra hele Esbjerg samt et meget stort op-
land - hvoraf de der kommer fra nordlig retning naturligt vil 
passere den nye Rema 1000 ejendom.

En placering ved rundkørslen i Esbjerg-forstaden Tarp har 
længe været et stort ønske fra dagligvarekæderne. Dette har 
hidtil ikke været muligt, idet kommunen havde et ønske om 

at bevare handlen i området ved Tarp Byvej ca. 200 m øst 
for rundkørslen og dermed uden synlighed for pendlertra-
fikken. 

I forbindelse med etablering af nye dagligvarebutikker er 
netop placeringer i forbindelse med stor trafikal aktivitet  
de foretrukne. Kæderne og projektudviklere har løbende 
anmodet myndighederne om at ændre afgrænsningen, der 
tillader butikker i Tarp. Dette skete i forbindelse med vedta-
gelse af Kommuneplan 2014-2026 i december 2013. 

Befolkningsudviklingen i Tarp* har igennem de seneste år 
været positiv. Alene fra 2007 til 2012 steg indbyggertallet 
med 16,4 % - stigningen i Esbjerg By var i samme periode 
på 2,0%. 

Tarp og Bryndum ligger kun 200 m fra hinanden og har 
derfor mange fælles faciliteter og aktiviteter. Tarp er en by 
i udvikling, hvor der bygges mange nye boliger i form af 
fritliggende parceludstykninger samt rækkehusbebyggelse. 
Området er især populært for børnefamilier grundet børne-
venlige veje, interne stisystemer til skole og mange grønne 
områder. Den gennemsnitlige husstand er på 2,7 personer.*

Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Tarp* er på DKK 
713.000 - svarende til det 2. højeste i kommunen, hvor Es-
bjerg By ligger nr. 11 med DKK 498.000. 

Fra Tarp tager det ca. 6 minutter at nå til motorvejen mod 
Kolding. Det tager ca. 10 minutter at nå til Esbjerg City og 
ligeledes 10 minutter at nå til Varde. Esbjerg-forstaden Tarp 
betegnes derfor ofte som et trafikknudepunkt.

Udover et aktuelt bæredygtigt grundlag for at drive daglig-
varebutik, kan fremtidsprognosen for ejendommens belig-
genhed - både for nuværende Lejer som ved alternativ an-
vendelse - således karakteriseres som værende god.

* Området opgøres som Tarp, Bryndum, Guldager Kirkeby, Guldager St. By
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Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarp 1.708 1.754 1.762 1.773 1.766 1.766 1.747

Esbjerg 71.459 71.576 71,579 71.491 71.618 72.060 72.151

Esbjerg Kommune 115.114 115.184 115.112 115.051 115.095 115.446 115.748


