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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Esbjerg By 71.459 71.576 71.579 71.491 71.618 72.060 72.151 72.261 72.398 72.168

Esbjerg Kommune 115.114 115.184 115.112 115.051 115.095 115.446 115.748 115.905 116.032 115.652

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Esbjerg på 
adressen Gammelby Ringvej 4, 6700 Esbjerg.

Ejendommen opføres som en del af det samlede beboelses- 
og erhvervsbyggeri Teglværkskvarteret, der grænser op til 
Teglværksgade, Gasværksgade, Gammelby Ringvej og Rin-
gen. 
Læs mere om Teglværkskvarteret på side 20-21.

Området er beliggende i nær tilknytning til boligbebyggelse 
mod nord, øst og vest. Teglværksgade er flankeret af ræk-
kehuse og villaer, mens Gasværksgade er præget af både er-
hvervs- og beboelsesejendomme i op til 3½ etager. Ud over 
områdets allerede etablerede boligområder, bliver der med 
opførelsen af selve Teglværkskvarteret etableret yderligere 
et betydeligt antal boligenheder ved Ejendommen. 

Ejendommen opføres med stor synlighed på hjørnet af Gam-
melby Ringvej og Ringen. Gammelby Ringvej fungerer som 
en direkte fortsættelse af E20 motorvejen og er en vigtig 
gennemfarts- og indfaldsvej. I 2018 målte Vejdirektoratet en 
årsdøgntrafik på 12.173 køretøjer på Gammelby Ringvej, ca. 
200 meter øst for Ejendommen. Vejen betjener, blandt an-
det, en del af trafikken til og fra den vækstende Fanø-færge. 
I 2017 blev 1.753.971 passagerer overført med færgen, en 
stigning på 5,2% i forhold til 2016. 

Ejendommens beliggenhed er således i nær tilknytning til 
både store boligområder og vigtig infrastruktur, hvilket giver 
en betydelig trafik i Ejendommens nærområde. Beliggenhe-
den giver butikken et betydeligt kundegrundlag fra både de 
omkringliggende boligområder, samt den store forbipasse-
rende trafik, hvortil Ejendommen har betydelig facadeværdi.

Ejendommen er beliggende kun få hundrede meter øst for 
Esbjergs shoppingcenter ”BROEN Shopping”, der er Vestjyl-
lands største shoppingcenter. Centret rummer 53 butikker 
og er beliggende i direkte forlængelse af både byens gåga-
der og banegård samt busstation. Ejendommen er således 
beliggende nær Esbjergs absolutte centrum, i et område, 
der er præget af en i forvejen veletableret færdsel og han-
delsaktivitet, som dermed allerede er indarbejdet i forbru-
gernes bevidsthed.

Esbjerg er Danmarks femtestørste by med et indbyggertal 
pr. 1. januar 2019 på 72.168. I en befolkningsprognose for 
perioden 2019-2029, udarbejdet af Esbjerg Kommune, for-
ventes befolkningstallet i Esbjerg Kommune at stige fra nu-
værende 115.652 til 116.659  i 2029. 

Byen rummer i dag - foruden en række almene folkeskoler - 
blandt andet flere ungdomsuddannelser med internationalt 
sigte samt hele 60 videregående uddannelser, der særligt 
fokuserer på samarbejde med områdets erhvervsliv.

Esbjerg har gennem en længere årrække udviklet sig til at 
være Danmarks energimetropol og  et centrum for offshore-
aktiviteter. Visionen for Esbjerg by er fortsat at skulle være 
energimetropol samt en innovativ erhvervsby med mange 
uddannelses- og karrieremuligheder. 
Læs mere om byudviklingsprojekter i Esbjerg på side 22-23.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
centralt i Esbjerg, ved store boligområder og med stor faca-
deværdi mod vigtig infrastruktur, danner et yderst bæredyg-
tigt grundlag for at drive dagligvareforretning. 
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Beboelses- og erhvervsbyggeriet Teglværkskvarteret er Es-
bjergs nye bykvarter på 27.430 m². I kvarteret opføres der 
ungdomsboliger, familieboliger, dagligvarebutik samt yder-
ligere erhverv. Arkitektfirmaet Rudolf Lolk har i samarbejde 
med Effekt Arkitekter udarbejdet konceptet for kvarteret 
efter en arkitektkonkurrence. Visualiseringerne til højre viser 
Teglværkskvarteret, som det forventes opført.

Teglværkskvarteret ligger i den del af Esbjerg, der af kommu-
nen er defineret som Indre By, på grænsen ved Rørkjær mod 
nord. Henholdsvis øst og syd for kvarteret er bydelene Øster-
byen og Gammelby beliggende. Særligt Rørkjær og Østerby 
indeholder store boligområder i Ejendommens nærområde. 

Teglværkskvarteret grænser op til vejene Teglværksgade, 
Gasværksgade, Gammelby Ringvej og Ringen. Området er 
en af de ældste dele af Esbjerg og har historisk indeholdt fle-
re teglværker, hvilket har været medvirkende til navngivelse 
af det nye bykvarter samt valget af byggestil. 

Området skal opføres med overdækket parkering, hvor der 
etableres grønne opholdsarealer ovenpå. Det grønne om-
råde omkranses af en karré med varierende bygningshøjde 
fra 3 til 16 etager.

Projektet deles op i flere etaper, hvoraf den første etape, 
indeholdende 46 ungdomsboliger med indgang fra Tegl-
værksgade, blev påbegyndt primo 2017 og stod klar til ind-
flytning medio 2018.

Ovenpå Netto-butikken opføres 50 boliger. Disse opføres i 
2 til 4 etager, hvorfor den samlede bygning, med Netto-bu-
tikken i stueplan, vil udgøre bebyggelse i 3 til 5 etager, med 
den laveste del ud mod Ringen. 

Foruden byggeriet ovenpå Netto-forretningen opføres der i 

øjeblikket tre højhuse på henholdsvis 6, 8 og 12 etager med 
i alt 65 lejligheder, der er placeret, så de kommende beboere 
kan se ud over Vadehavet fra tredje etage og opefter. Det 
første tårn på otte etager er for nuværende opført i beton-
elementer, mens de to øvrige tårne endnu kun udgør sok-
kelfundamentet. Byggeriet med de tre højhuse forventes at 
stå klart til indflytning enten ultimo 2021 eller primo 2022.

Sælger oplyser, at den sidste etape i Teglværkskvarteret 
- beliggende langs Gammelby Ringvej - forventes at inde-
holde Esbjergs første konferencehotel. Hotellet forventes at 
rumme 4 til 5 etager med 198 værelser, restaurant og lobby 
på samlet ca. 10.000 m². Etapen involverer også to tårne 
på henholdsvis 11 og 16 etager i hver sin ende af hotellet, 
med i alt 70 lejligheder, der planlægges frasolgt som sepa-
rate ejerlejligheder.  Planerne for den sidste etape er dog for 
nuværende stadig under udvikling og således ikke endeligt 
fastlagt. 

Teglværkskvarteret rummer - ud mod Gammelby Ringvej - 
ydermere Falcks tidligere administrationsbygning, som Det 
Faglige Hus har totalrenoveret og i dag anvender som kon-
tordomicil med cirka 25 arbejdspladser.

Formanden for Arbejdernes Boligforening, Poul-Erik Hansen, 
kunne i 2017 meddele, at der allerede før byggeriets start var 
personer, som var skrevet på ventelisten til de kommende 
boliger:

"Esbjerg Kommune har en målsætning om at øge bosætningen 
i Esbjergs centrum, og vi er ikke i tvivl om, at mange af vores 
beboere gerne vil ind til byen og have en bolig. Der er allerede 
en del både nuværende og måske kommende beboere, der har 
spurgt til mulighederne for at få en lejlighed i Teglværkskvarte-
ret. Boligerne i Teglværkskvarteret bliver attraktive for mange 
familier, men også borgere i den tredje alder."

Teglværkskvarteret

Visualiseringer af Teglværkskvarteret udarbejdet af Rudolf Lolk A/S og EFFEKT Arkitekter ApS.
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          Når man ankommer til Esbjerg fra Gammelby Ringvej vil man møde 
Teglværkskvarteret, en markering af Esbjergs udvikling som metropol.

”- Lokalplan for området

“
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Områdets udvikling
Business Region Esbjerg
Det går godt i Esbjerg. Boligpriserne er stigende, og der er et 
dynamisk erhvervsliv med mange arbejdspladser. Antallet af 
private arbejdspladser har været konstant stigende hen over 
de sidste fem år, og i dag er der i alt 42.000 arbejdspladser i 
Esbjerg – og 60.000 i hele kommunen

På regionalt plan er Esbjerg Kommune pr. 1 januar 2017 gået 
sammen med Varde, Fanø og Tønder Kommune om udvik-
lingen af Storbyregion Vest via det kommunale samarbejde 
Business Region Esbjerg. 

Ambitionen for Business Region Esbjerg er at være med til at 
sikre vækst og udvikling i medlemskommunerne, der tilsam-
men udgør over 200.000 indbyggere, samt danne grundlag 
for et af Danmarks mest dynamiske vækstcentre inden for 
blandt andet energiteknologi, turisme, transport mv.

Business Region Esbjerg er sammen med Esbjerg Kommune 
og en række øvrige interessenter i øjeblikket ved at lægge 
sidste hånd på en strategi, der kaldes Energimetropol 2.0. 
Det overordnede fokus er at udvide Esbjergs rolle i energi-
branchen, så byen også i fremtiden er Danmarks ubestridte 
energimetropol. Esbjerg Kommune er desuden medlem af 
World Energy Cities Partnerships - en sammenslutning af 18 
globale energibyer.

Danmarks offshore-hovedstad
Esbjerg har gennem mange år udviklet sig til at være Dan-
marks energimetropol og centrum for hele landets offshore-
aktiviteter.

Esbjerg er skabt som en af Danmarks primære eksporthavne. 
Havnen er stadig et væsentligt omdrejningspunkt i byen og 
gode vilkår for havnen og byens erhvervsliv er et vigtigt 
grundlag for byens vækst og udvikling.

En analyse fra Danske Rederier peger på, at dansk søfart sæt-
ter aftryk over hele landet. På trods af det faktum, at 98% af 
den danske handelsflåde bliver kontrolleret af rederier, der 
ligger i København og Gentofte Kommune, viser 2018-tal, at 

Business Region Esbjerg er blandt de absolutte topscorere 
når det kommer til antallet af bosatte sømænd.

Esbjerg Kommunes Borgmester, Jesper Frost Rasmussen, 
udtalte i august 2018 følgende om analysen fra Danske Re-
derier:

"Esbjerg er Danmarks offshore-hovedstad, og maritime virk-
somheder sætter deres tydelige aftryk langs kajen på Esbjerg 
Havn. De nye tal bekræfter, at Esbjerg ikke bare har en styrkepo-
sition i forhold til at tiltrække rederikontorer, men at det også er 
attraktivt for søfolk at bosætte sig i og omkring Esbjerg."

Det danske skibsregister har det seneste år oplevet et regu-
lært boom i antallet af skibe. Fra april 2017 til april 2018 var 
Danmark verdens hurtigst voksende søfartsnation. Jacob 
K. Clasen, Direktør i Danske Rederier, har udtalt følgende 
herom: 

"Der er ingen tvivl om, at Esbjerg og hele Region Syddanmark 
har en stærk maritim styrkeposition (...). Generelt viser vores tal, 
at søfarten binder land og by sammen. For selvom mange re-
derikontorer ligger i Hovedstadsområdet, ligger en stor del af 
arbejdspladserne og den afledte beskæftigelse langs kajkanten 
rundt omkring i landet.”

DSV Air & Sea, som er verdens femtestørste transport- og lo-
gistikvirksomhed samt Danmarks største speditør inden for 
luft- og søfragt, bidrog i maj 2018 til udviklingen på havnen, 
da nye sø- og luftfragtsfaciliteter blev indviet. Både Henrik 
Nielsen, der er Executive Vice President i DSV Air & Sea Dan-
mark, og Morten Landry, Managing Director ved DSV Air & 
Sea UK, har udtalt sig meget positivt om Esbjerg: 

”Byen er inde i en rivende udvikling og har store erhvervsmæssi-
ge ambitioner - det vil vi gerne støtte op om ved at tilbyde lokale 
og globale transportløsninger fra et kontor i hjertet af byen.”
”Esbjerg er inde i en vanvittig stærk udvikling. De store virksom-
heder på havnen har internationalt præg. Der ligger Siemens, 
Vestas og oppe i byen er der kommet cafeliv. Folk er kommet 
ud af hullerne."

Byudviklingsprojekter i Esbjerg
Business Region Esbjerg påpegede i februar 2019, at den 
historiske udvikling af Esbjerg by er gået forholdsvis stærkt. 
Tiden er derfor kommet, hvor byudviklingen skal dreje sig 
om de enkelte områder og karéer, der skal gennemgås med 
hensyn til, om der kan ske fortætninger uden at nuværende 
kvaliteter mindskes unødvendigt eller hvor der er mulighed 
for at bygge højere, så der blandt andet fås en bedre udnyt-
telse af de allerede eksisterende byresurser. 

Udviklingen af Teglværkskvarteret er et eksempel herpå, 
hvor det tidligere Falck-område i dag udvikles til nyt bebo-
eles- og erhvervsområde. 
Læs mere om Teglværkskvarteret på side 20-21.

Områdefornyelse i Østerbyen
Esbjerg Byråd har den 16. marts 2015 truffet beslutning om 
gennemførelse af en langsigtet områdefornyelse i Øster-
byen, hvori Ejendommen er beliggende. Områdefornyelsen 
støttes med statslige midler. 

Det overordnede formål med områdefornyelsen er at frem-
me den generelle urbaniseringsproces, samt at skabe en 
bedre sammenhæng mellem byområdet og de mange faci-
liteter og servicetilbud i de centrale dele af Esbjerg bymidte. 
Specifikt blev arbejdet med en ny supercykelsti påbegyndt 
i juni 2019. Hvor den første supercykelsti i Esbjerg forbin-
der nord og syd, vil supercykelstien langs Baggesens Allé i 
Østerbyen skabe en direkte forbindelse mellem Esbjerg Ø og 
centrum. Det sker via den kommende cykelstibro, der skal 
krydse jernbanen, som for nuværende adskiller bymidten og 
Østerbyen. Projektet forventes at være færdigt i 2020. 

Jerne Bolig- og Uddannelsesområde
Esbjerg Byråd har med afsæt i Syddansk Universitets planer 
om at bygge et nyt universitet, og flere andre aktuelle ud-
viklingsplaner i området ved Jerne, besluttet at udarbejde 
en masterplan for Jerne Bolig- og Uddannelsesområde, der 
skal koordinere de mange igangværende projekter og skabe 
sammenhængende fysiske rammer for områdets udvikling.

Der er allerede igangsat byggeri for Syddansk Universitets 
nye faciliteter vest for Degnevej - indeholdende kommende 
lokationer for studerende og forskere indenfor sundhed, 
samfund og humaniora - og renoveringen af Boligforenin-
gen Ungdomsbos boliger på Stengårdsvej er ligeledes un-
dervejs. Disse initiativer forventes i nærmeste fremtid at 
blive efterfulgt af andre planer og aktiviteter, der vil bidrage 
til at løfte hele området.

Esbjerg Strand
Esbjerg Kommune ønsker at anlægge et nyt byområde og 
en ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand. Målet med projektet 
er at udvikle den nordligste del af Esbjerg Havn til et attrak-
tivt byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funk-
tioner, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerela-
terede virksomheder og offentlig og privat service.

Projektet indeholder områderne Esbjerg Brygge, Havneøen 
og Lagunen samt Klitlandskabet. Øen og flere domicilejen-
domme ved Esbjerg Brygge er allerede etableret, mens der 
endnu ikke er en tidsplan for den resterende del af projektet.

Fornyelse af byens gågader
Esbjerg bymidte er i gang med et vigtigt løft og et af de bæ-
rende projekter er omdannelsen af Kongensgade samt den-
nes sidegader. Her bliver byens gågader renoveret, således 
at Esbjergs bymidte blandt andet får ny belægning og flere 
store træer.

Den første etape af omdannelsen af Kongensgade, stræk-
ningen mellem Kirkegade og Smedegade, blev gennemført 
i 2014/2015. Anden etape er strækningen mellem Kirkegade 
og Torvet, som blev gennemført i juli 2017. Tredje etape er 
strækningen mellem Torvet og Englandsgade. Alt under-
jordisk arbejde med kloakledninger mv. er afsluttet, og det 
forventes, at arbejdet afsluttes i efteråret 2019.

Byens gågader er beliggende kun få hundrede meter vest 
for Ejendommen, i direkte forlængelse af blandt andet Es-
bjerg Banegård, hvor der for nuværende arbejdes på en ny 
helhedsplan for Banegårdsområdet og Museumspladsen.
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