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Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Ribe by-
midte på adressen Moltkes Allé 20, 6760 Ribe. 

Ejendommen opføres som en integreret del af det eksiste-
rende "Marsk Centret", der har stor synlighed og tilgænge-
lighed. Beliggenheden i centret sikrer god synergi med de 
øvrige butikker. Se en mere uddybende beskrivelse af Marsk 
Centret på side 20.

Moltkes Allé / Marsk Centret er beliggende tæt op til den 
interne fordelingsvej Rosen Allé/Nørremarksvej samt ho-
vedvej 11/24 (Ringvejen), hvor der er etableret en større 
rundkørsel som indkørsel til Ribe By - og dermed til det ak-
tuelle detailhandelsområde. Der er i 2019 målt en årsdøgn-
trafik ved rundkørslen på Ringvejen (hovedvej 11/24) på ca. 
10.000 køretøjer.

De til Ejendommen nærmest beliggende øvrige jem & fix 
byggemarkeder er jem & fix i Bramming og Skærbæk - hen-
holdsvis 19 km og 21 km fra beliggenheden i Ribe. Butikken 
i Ribe har således - foruden stor nytte fra den generelle kun-
destrøm i området - et betydeligt opland med tilknytning til 
beliggenheden.

Ribe
Domkirkebyen Ribe er Danmarks ældste by. Ribe blev grund-
lagt som en handelsplads under vikingetiden i begyndelsen 

af 700-tallet. 

Ribe er den dag i dag en by med flere uddannelsesinstitu-
tioner og et velfungerende handelsliv. Herudover fungerer 
Ribe som pendlerby til særligt Esbjerg. Domkirken og at-
mosfæren i den middelalderlige bykerne kan ikke beskrives 
med ord. Den skal opleves. De brostensbelagte stræder, de 
velbevarede huse og mindepladerne fortæller hver sin del af 
den stolte historie, der går tilbage til omkring år 710, hvilket 
årligt trækker mange turister til byen.

Befolkning
Ribe er beliggende i Esbjerg Kommune. I befolkningsprog-
nosen for Esbjerg Kommune fra 2020 for perioden 2021-
2031, forventes det, at indbyggertallet i kommunen vil stige 
med 1,3% frem imod 2031. 

Ribe har i perioden 2011-2021 oplevet en befolkningstil-
gang på 1,2%.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i et 
velfungerende - og centralt beliggende detailhandelscenter 
danner grundlag og fremtidssikrer driften i Ejendommen, og 
ligeledes sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af 
Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Beliggenhed

Befolkningstal pr. 1. januar efter kommune og årstal:
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År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Esbjerg Kommune 115.184 115.112 115.051 115.095 115.446 115.748 115.905 116.032 115.652 115.483 115.579

Ribe By 8.192 8.187 8.142 8.133 8.126 8.182 8.251 8.259 8.315 8.317 8.287
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Trafiktal: 9.780 (2019)
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Marsk Centret
Ejendommen bliver en integreret del af Marsk Centret og 
opføres i forlængelse af det eksisterende center, som der-
efter fremstår fuldt udbygget. Butikkerne har frontfacade af 
glas ud mod parkeringspladsen på vestsiden af centret og 
vareindlevering på østsiden mod jernbanen. Det store antal 
parkeringspladser vest for centret indgår som fællesareal og 
sikrer dermed optimale parkeringsforhold for butikkerne og 
deres kunder. Adgangen til centret sker fra rundkørslen ved 
Nørremarksvej/Plantagevej.

Med opførelsen af Ejendommen flytter jem & fix fra deres 
nuværende lejemål i Marsk Centret. Blue Capital A/S har fra 
ejeren af jem & fix' nuværende lejemål fået oplysning om, at 
opsigelsen er forløbet uproblematisk, og at lejemålet allere-
de før fraflytning er genudlejet til en anden stor kædeaktør. 

jem & fix har således efter flere år som forretningsdrivende i 
Ribe et yderst veletableret kendskab til Ejendommens belig-
genhed samt kundegrundlaget i området. Med flytningen 
åbner jem & fix i nye faciliteter, der lever op til kædens nye 
butikskoncept.

Udover jem & fix indeholder centret aktuelt en Rema 1000, 
thansen, Maxi Zoo, JYSK, Skousen, Sport24 og Fitness World. 
Derudover er Føtex ligeledes beliggende på Moltkes Allé, og 

der er et erhvervsområde syd for Marsk Centret med bl.a. en 
Flügger farver, Kvickly, Lidl og Netto.

Føtex og 1. etape af Marsk Centret blev opført i 2003. Cen-
tret blev senere udbygget efter vedtagelsen af Lokalplan nr. 
02.14, og vil med opførelsen af Ejendommen fremstå fuldt 
udbygget. 

Der står bl.a. følgende i Lokalplan nr. 02.14 (fra 2006):

"Centret ønskes udbygget, idet der er en stor efterspørgsel 
på arealer i Ribe til butiksbyggeri."

"Ved udbygningen af sidste del af butikscentret er tre forud-
sætninger opfyldt, nemlig at området trafikalt ligger ideelt 
med en beliggenhed op af de større veje, at det ligger tæt op 
mod det eksisterende butiksområde, og at det ligger i tilpas
afstand, så det ikke belaster den gamle bykerne trafikalt m.v."

"Nærheden umiddelbart op ad de eksisterende detailhan-
delsbutikker er en forudsætning for, at nye butikker er inte-
resserede, idet funktionerne på denne måde - uanset at de 
er konkurrenter - kan understøtte hinanden og udgøre et 
samlet butikscenterområde."
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