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K/S Sunset Boulevard, Esbjerg

Beliggenhed

K/S Sunset Boulevard, Esbjerg

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

Ejendommen er opført til Lejers overtagelse i marts 2012 
og er beliggende i den østlige del af Esbjerg på adressen 
Strandby Kirkevej 4, 6705 Esbjerg Ø.

Ejendommen - restaurant samt drive in - er opført med stor 
synlighed og optimal facadeværdi i forhold til den befærde-
de Storegade, som er indfaldsvej til Esbjerg by fra afkørsel 76 
(Esbjerg Ø) på Motorvej E20.

Sunset Boulevard restauranten er beliggende i et bydelscen-
ter sammen med Rema 1000 og Bonus Automat (ubeman-
det tankanlæg). Krydset ved bydelscentret udgør et trafikalt 
knudepunkt, hvorfra både Storegade og Strandby Kirkevej 
har direkte adgang til Motorvej E20. Årsdøgnstrafikken blev 
i 2009 målt til 17.300 på Storegade.

Beliggenheden er ligeledes ideel i forhold til de mange 
pendlere - både ind- og udpendling - som dagligt passerer 
på såvel Storegade som Strandby Kirkevej.
 
Langs Storegade – mellem Sunset Boulevard restauranten 
og Motorvej E20 - er også fastfoodkæden McDonalds belig-
gende. Området er således indarbejdet i forbrugernes be-
vidsthed, som take-away og restaurationsområde.

Udover McDonalds er der i området omkring Sunset Boule-
vard restauranten flere dagligvarebutikker, flere bilforhand-
lerende, et byggemarked, tankstationer, uddannelsesinsti-
tutioner og meget store boligkvarterer i form af etage- og 
parcelhusbebyggelse, hvilket modsvarer optimalt grundlag 
for drift af fastfoodkæde, såvel som alternativ anvendelse.

Udover restauranten på Strandby Kirkevej har Sunset Boule-

vard ligeledes en restaurant i den nordlige bydel i tilknytning 
til handelsområdet ved Esbjerg Storcenter og Bilka, samt 
en restaurant på gågaden i centrum. Selskabet bag Sunset 
Boulevard restauranterne er hjemmehørende i Esbjerg, hvor 
kædens 2. restaurant åbnede i 1997.

Esbjerg Kommune er i positiv udvikling. Esbjerg er i dag et 
af Danmarks få vækstcentre. Det forventes, at udviklingen 
i fremtiden foregår i Hovedstaden, Det Østjyske Bybånd og 
Esbjerg, som det 3. vækstcenter. Det sætter Esbjerg i en ny 
virkelighed, hvor man ikke kun er regional hovedby, men 
konkurrerer på nationalt plan med de øvrige vækstcentre 
om at tiltrække virksomheder og borgere.

Esbjerg har igennem mange år udviklet sig til at være Dan-
marks "Energimetropol" og centrum for offshore aktiviteter, 
der tiltrækker højteknologiske virksomheder og skaber nye 
arbejdspladser. Byens vision er fortsat at være Energimetro-
pol samt en innovativ erhvervsby med mange uddannelses- 
og karrieremuligheder. Omverdenen skal opleve Esbjerg 
som en international vidensby, der er i front med udviklin-
gen af vedvarende energi og ressourcer.

Befolkningstallet er for "Esbjerg By" steget fra 71.459 i 2010 
til 72.261 i 2017, mens befolkningstallet i Esbjerg Kommune 
er steget fra 115.114 i 2010 til 115.905 i 2017. I befolknings-
prognosen for Esbjerg Kommune forventes kommunens be-
folkningstal i 2027 at være steget til 117.288.

Udover et aktuelt bæredygtigt grundlag for at drive fast-
foodrestaurant, kan fremtidsprognosen for ejendommens 
beliggenhed - både for nuværende Lejer som ved alternativ 
anvendelse - således karakteriseres som værende god.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esbjerg 71.459 71.576 71.579 71.491 71.618 72.060 72.151 72.261

Esbjerg Kommune 115.114 115.184 115.112 115.051 115.095 115.446 115.748 115.905


