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Planstrategi 2022-34 – hovedtemaer

Erhvervsområder til fremtidens behov

Byer og borgere

Bosætning

Grøn by og grøn omstilling

Det åbne land



Esbjerg

Den tætte by er den kosteffektive og klimarigtige by – den tætte by giver 
storbymiljø

• Fortætning bør ske på baggrund af en samlet bylivsstrategi, der koordinerer 
en række nødvendige bystrukturer så de understøtter hinanden: 

oFlere boliger i bymidten – hvor og hvordan

oOffentlige rum – pladser og parker – til flere mennesker og flere og 
større events

oPladshierarki – også kvarterspladser som lokale mødesteder

oØgede krav til trafikregulering og parkeringsløsninger

oPlads til offentlig service og institutioner



Byer og borgere



Grøn by



Grøn by

Grøn struktur

• Fortætning medfører ofte inddragelse af mindre pladser, grønne miljøer, 
P-pladser mm. Og der kommer større pres på eksisterende faciliteter

Derfor: 

oFokus på fortætningens afledte effekter

oKortlægning af Esbjergs grønne struktur

o Identifikation af arvesølvet (bevaringsværdier)

oHvor er der behov for en styrkelse af eksisterende strukturer 
(kvalitet)?



Tidsplan

• 26. maj – Nordic City Network, Lab i 
Esbjerg

• 7. juni – temadrøftelse i byrådet

• November – Udkast af 
kommuneplanforslag til politisk 
behandling



Et projekt der ændrede den politiske dagsorden?



Et projekt der ændrede den politiske dagsorden?



Fortætning



Processen indtil nu

• Temadrøftelse på Plan & Miljøudvalget 1. marts 2021

• Temadrøftelse i Plan & Miljøudvalget d. 14. april 2021 om 
fortætning og lokalplanen for Indre By



Emner fra temadrøftelserne

Aktivitet og byliv

Sikre de grønne byrum

Helhedsorienterede løsninger for gårdrummene

”vi skal ikke kun koncentrere os om byggeriet”

Mere borgerinddragelse omkring udviklingen

Udnytte kapaciteten i P-husene

”en by fungerer i kraft af det miks af funktioner den har”

”man skal til at vælge hvad man vil”

Udnytte loftrum



Esbjerg Kommunes Bosætningsanalyse 2018

Bosætningsanalysen peger på storbyliv som et udtalt ønske fra 
tilflytterne, fra de studerende og fra dem, der ikke bor her endnu.



Målsætninger fra Planstrategi 2022-34

I Esbjerg er storbykvalitet målet. Midlet er byliv. 

• Indre by skal være præget af storbyliv

• Esbjerg skal kendetegnes ved tætte, urbane og grønne byrum

• Fremtidens byggeri skal understøtte Esbjergs helt særlige identitet som internationalt 

orienteret og dynamisk energiby i evig udvikling

• Esbjerg har storbykvaliteter med synligt kulturliv, socialt liv og selvorganiseret idræt

• Uddannelsesbyen Esbjerg skal udvikles med ungdomskultur, trivsel og tryghed

• Byfortætning i Esbjergs indre by skal omfatte etablering af grønne områder i indre by 



5 nedslag: Er bebyggelsestætheden høj i dag?



Grundareal

8.500 m2

Bebyggelsesareal

5.100 m2

Bebyggelsestæthed

Cirka 60 %

70 beboere

Nedslag 1: Lavt område i den ydre midtby



Grundareal

10.300 m2

Bebyggelsesareal

7.500 m2

Bebyggelsestæthed

Cirka 70 %

140 beboere

Nedslag 2: Central karré – lille tæthed



Grundareal

14.500 m2

Bebyggelsesareal

14.950 m2

Bebyggelsestæthed

Cirka 100 %

225 beboere

Nedslag 3: Byggeri i midten af karreen



Grundareal
10.500 m2

Bebyggelsesareal
10.800 m2

Bebyggelsestæthed
Cirka 100 %

76 beboere 
(+ erhverv)

Nedslag 4: Område ved Kongensgade    



Grundareal

16.600 m2

Bebyggelsesareal

26.900 m2

Bebyggelsestæthed

Cirka 162 % inkl. hotel

46 beboere 
(+erhverv)

Nedslag 5: P-hus og hotel



Grundareal

9.800 m2

Bebyggelsesareal

19.111 m2

Bebyggelsestæthed

Cirka 195 %

229 beboere 
(+ erhverv)

Nedslag 6: Droob-karreen med høj tæthed



Tilfældig karré. I dag cirka tæthed på 60 %.

Case: 
Hvad kræver det at hæve beboertallet med 50 %?



I dag Case

Grundareal i karreen 8.500 m2 8.500 m2

Bebyggelsestæthed 61 % 100 %

Antal beboere 70 pers 114 pers

Eksempel 100 % med delvis ny bebyggelse 

60 % flere beboere 
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Eksempler

Æbleøen i Aarhus, 
enkeltområde som del 

af karré
Kanalbyen i 

Fredericia, større 
samlet område

Nørregade, 
Aarhus

Højere end 
eksisterende 
bygning




