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Esbjerg by med havnen i forgrunden. Byen og Havnen 
er det lokomotiv, der trækker hele regionens vækst og 
udvikling
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Esbjerg danner ramme om store begivenheder. I 2014 
gæstede The Tall Ships Race havnen.
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E S B J E R G 
B Y P L A N
FORORD 

Forord

Byen Esbjerg er det naturlige omdrejningspunkt i Es-
bjerg Kommune og Storbyregion Vest og det lokomo-
tiv, der trækker hele regionens økonomiske vækst og 
udvikling. Byrådet ønsker med ”Esbjerg Byplan” at 
sætte særligt fokus på, at Esbjerg By styrkes og ud-
vikles som storby, så byen kan tiltrække nye borgere, 
arbejdspladser og investeringer til hele regionen.

Byudvikling sker ikke med et trylleslag. Byudvikling 
er en langsigtet proces, hvor mange store og små, 
kortsigtede og langsigtede indsatser, tilsammen fl ytter 
byen i den ønskede retning.

Esbjerg Kommune har på baggrund af en række work-
shops med indbudte borgere, virksomheder og for-
eninger udviklet en vision for Esbjerg By.

For at opfylde visionen for Esbjerg By er der med ”Es-
bjerg Byplan” udpeget målsætninger, der skal danne 
ramme for den fremtidige byudvikling.

”Esbjerg Byplan” er en udmyntning af en del af ”vision 
2020” for hele Esbjerg Kommune” og ”Vækststrategi 
2020”, der omhandler Esbjergs erhvervsudvikling.

Byrådets vil med ”Esbjerg Byplan” fastlægge de kon-
krete projekter, samt deres indbyrdes sammenhænge 
mv., som i høj grad skal være med til at realisere ”Vi-
sion 2020” og ”Vækststrategi 2020”.

Vækstskaberen ”Bosætning med byen som driv-
kraft. – Indbyggertallet i Esbjerg Kommune skal 
øges med 4.500 indbyggere, så man i 2020 har 
et indbyggertal på 120.000 personer. Esbjerg 
skal være en by med  storbykvaliteter. Esbjerg 
skal være en vibrant city med den mangfoldig-
hed i indbyggere og udtryk og den koncentrerede 
bymidte; med kreative miljøer, kultur, attraktioner 
og international ånd”.

- Citat fra ”Vækststrategi 2020”

Visionen om ”Storbykvaliteter og levende lokal-
samfund. - Vi har noget for enhver smag og til-
trækker nye borgere. Vi øger bosætningen ved at 
videreudvikle kulturlivet, gøre vores unikke natur 
tilgængelig, fremtidssikre infrastrukturen og tilby-
der attraktive boligmuligheder i byer af alle stør-
relser. Vi skræddersyr vores tilbud efter moderne 
familiers behov.” 

- Citat fra ”Vision 2020”

 Johnny Søtrup
 Borgmester
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Esbjerg er en stærk erhvervsby
Esbjerg er skabt som Danmarks primære eksport-
havn. Havnen er stadig et væsentligt omdrejnings-
punkt i byen og gode vilkår for havnen og byens 
erhvervsliv er et vigtigt grundlag for byens vækst og 
udvikling.
Lysten til at eksperimenterer og afprøve nye mulighe-
der, iværksætterånden i Esbjerg, er meget væsentligt 

Esbjerg - Danmarks 3. vækstcenter
Det går godt i Esbjerg. Boligpriserne er stigende og 
der er et dynamisk erhvervsliv med mange arbejds-
pladser.
Esbjerg har gennem mange år udviklet sig til at være 
Danmarks Energimetropol og centrum for hele lan-
dets Off Shore aktiviteter, der tiltrækker højteknologi-
ske virksomheder og skaber nye arbejdspladser.

Esbjerg er i en ny virkelighed 
Esbjerg er i dag et af Danmarks få vækstcentre. Det
må forventes, at udviklingen i fremtiden foregår i Ho-
vedstadsområdet, 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 natio-
nalt plan med de øvrige vækstcentre om at tiltrække 
virksomheder og borgere.

En dynamisk Storbyregion Vest er under udvikling
På regionalt plan er Esbjerg Kommune gået sammen 
med Varde og Fanø Kommuner om udviklingen af 
Storbyregion Vest, der bliver et af Danmarks mest dy-
namiske vækstcentre inden for bl.a. energiteknologi, 
turisme, transport mv. 

E S B J E R G 
B Y P L A N
BYENS DNA  

for udviklingen og omstillingen i Esbjerg.
Der er øget behov for veluddannet arbejdskraft
Men gode fysiske rammer for erhvervslivet er ikke 
længere nok til vækst i Esbjerg. 
Byen skal blive bedre til at tiltrække bl.a. den højtud-
dannede arbejdskraft, der stigende grad efterspørges 
af de lokale virksomheder.

Esbjerg By har mange fortrin
Esbjerg By har gode forudsætninger for at blive en 
landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i. 
Byen har mange fortrin og kvaliteter, der kan styrkes 
og udvikles. Her skal fremhæves følgende fortrin:
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Esbjerg Østhavn er landets primære udskibningshavn for 
havvindmøller.
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Esbjerg er en universitetsby
Esbjerg er i dag en universitetsby med fl ere videregå-
endeuddannelser og forskningsmiljøer. Men Esbjerg 
skal udvikles til at blive en lang mere attraktiv studieby, 
hvor bl.a. et aktivt studiemiljø i bymidten tiltrækker 
studerende fra hele landet.

Esbjerg er en international by
Esbjerg er som knudepunkt for eksport og Off Shore 
aktiviteter en by med internationale virksomheder, 
international skole og forbindelser til energibyer i hele 
verden. Energi er en væsentlig livsnerve, også i fremti-
den, hvor energi, resurser og bæredygtighed skal være 
en ledetråd for energimetropolens udvikling.
Esbjerg har muligheden for at udvikle sig endnu mere 
som den internationale by i Danmark med udsyn og 
opland, der strækker sig ud over landets grænser.

Esbjerg er en pionerby
Esbjerg er med sin korte historie karakteriseret ved en 
særlig nybyggermentalitet præget af driftighed, omstil-
lingsevne og dynamik. Esbjerg er den nye by i Danmark 
og pionerbyen, hvor ting kan ske hurtigt. Esbjerg har 
evnen til at omstille sig til de nye tider og nye mulighe-
der. Det er vigtigt at fastholde lysten til at eksperimente-
re og afprøve nye muligheder, så denne kvalitet udnyt-
tes aktivt. - Iværksætterånden i Esbjerg skal udvikles til 
at omfatte alle typer beskæftigelse fra virksomheder og 
håndværk til kultur, forskning, uddannelse mv.

Esbjerg er tæt på havet og på naturen
Esbjerg ligger tæt på storslået natur og er den eneste 
storby ved Nationalpark Vadehavet, ”Verdensnatur-
arv”. Men adgangen til naturen og havet blive endnu 
bedre og bl.a. kan antallet af boliger med udsigt til 
havet og adgang til de mange naturområder kan blive 
større. Samtidigt skal der arbejdes på at knytte by og 
havn bedre sammen.

Esbjerg har plads til udvikling
Historisk er udvikling af Esbjerg by gået forholdsvis 
stærkt. Nu er tiden kommet hvor de enkelte områder, 
karreer mv. 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 bl.a. fås en bedre udnyttelse 
af de allerede eksisterende byresurser.

Esbjerg er en moderne velfærdsby
Esbjerg er Danmarks moderne storby. Byen er ind-
begrebet af den danske velfærdsby og planlagt med 
veldefi nerede bycentre, erhvervs- og boligområder. Der 
er gode indkøbsmuligheder og byen er forsynet med 
en række kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter. Disse 
muligheder skal videreudvikles. 
Der er behov for at Esbjerg løftes til at blive en mere 
velforsynet storby med byliv og fritidsoplevelser, der er 
værd at fl ytte efter.

E S B J E R G 
B Y P L A N
BYENS DNA  
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V I S I O N
ESBJERG SKAL VÆRE STORBYEN, HVOR DU KAN
UDLEVE DINE DRØMME:

Esbjerg skal være den attraktive storby. Den mangfoldige by med de mange op-
levelser, dynamisk byliv, med forskellige boligtyper, kultur, smukke omgivelser,
tæt på friluftsliv og natur.

Esbjerg skal være den kreative pionerby, hvor det entreprenante livssyn står 
stærkt.

Esbjerg skal være fremtidens Energimetropol. Den innovativ erhvervsby med 
mange uddannelses- og karrieremuligheder. Og den internationale vidensby, 
der er i front med udviklingen af vedvarende energi og resurser. 

Der skal være plads til fl ere beboere, fl ere aktiviteter og fl ere erhvervsvirksom-
heder
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UDVIKLINGSMÅL FOR HELE ESBJERG BY

• Esbjerg skal være en spændende, levende storby, der er rammen om det gode liv med forskellige
attraktive boliger, moderne arkitektur, bevaring af historiske miljøer, oplevelsesrige byrum og
spændende handels- og kulturtilbud.

 
• Alle borgere skal have let adgang til alle byens oplevelser, servicetilbud, grønne områder, naturen 

og til havet. Esbjerg skal have et samlet net af stiforbindelser for fodgængere og cyklister.

Esbjerg by

Centrale bydele

Esbjerg bymidte

UDVIKLINGSMÅL FOR DE CENTRALE DELE AF ESBJERG BY

• Esbjerg inden for Den Indre Grønne Ring skal styrkes med fælles faciliteter som idræt,
friluftsliv, kultur og service. Synergieffekter skal udnyttes optimalt, herunder sammenhængen 
til de grønne områder og havneområdet.

• Esbjerg inden for Den grønne Ring skal være en meget attraktiv studieby med et stort
udvalg af uddannelser, et levende studiemiljø og tæt kontakt til erhvervslivet m.m.

UDVIKLINGSMÅL FOR ESBJERG BYMIDTE

• Esbjerg bymidte skal udvikles til at være et meget attraktiv og levende med bl.a. mangeartede
tilbud, kultur, oplevelser, attraktive byrum, smukke parker, service, forretninger m.v.
Liv og indsatser, der skaber synergieffekter, skal fremmes. 

• Esbjerg bymidte skal fortættes og indeholde høje huse/højhuse. Der skal tages hensyn til
bevaringsværdige historiske bymiljøer.
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Esbjerg by set fra vest ned mod Esbjerg Strand 
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Esbjerg skal være en spændende, levende 
storby, der er rammen om det gode liv med 
forskellige attraktive boliger, moderne arki-
tektur, bevaring af historiske miljøer, ople-
velsesrige byrum og spændende handels- 
og kulturtilbud.

Alle borgere skal have let adgang til alle 
byens oplevelser, servicetilbud, naturen og 
til havet. Esbjerg skal have et samlet net af 
stiforbindelser for fodgængere og cyklister.

Flere mennesker i storbyen Esbjerg og 
fl ere attraktive boliger
Mange mennesker på samme sted er forudsætningen 
for byliv. Storbystemningen i Esbjerg skal styrkes ved 
at koncentrere og intensivere byudviklingen i Esbjerg 
Bymidte, øvrige centerområder og langs byens primæ-
re indfaldsveje. Byen skal fortættes med fl ere byfunk-
tioner, nye byrum og offentlige mødesteder.
Esbjergs særlige identitet som den moderne by i 
Danmark skal underbygges i med en kombination af ny 
arkitektur, vartegn og højhusbebyggelse med respekt 
for de bevaringsværdige miljøer. Storbystemningen og 
Esbjergs særlige identitet skal tiltrække fl ere stude-
rende, fl ere borgere og virksomheder.
Esbjerg skal kunne opfylde alle boligdrømme for tilfl yt-
tere. Det kræver en stor variation i boligudbuddet. Der 
skal udvikles nye by- og boligtyper, og der skal tilbydes 
fl ere boliger med udsigt til hav og natur. De boligtyper 
og omgivelser byen ikke har - skal skabes. Der kan 
f.eks. anlægges søer, kanaler, bakker og skove.
Esbjergs eksisterende boligområder skal udvikles med 
selvstændig identitet og forskønnes med grønne gade-
rum, torve og lokale mødesteder m.v.

Novrup, som giver mulighed for en helt ny boligbydel 
med direkte adgang til Esbjerg Bymidte.
Der etableres forbedret trafi k-knudepunkt med regio-
nale og lokale busser ved Esbjerg banegård.

Understøtte udvikling af offentlig service til 
storbyen
Storbyen skal indeholde nødvendigt offentlig service, 
som efterspørges. Derfor skal etablering og udvikling 
af skoler, universiteter, forskellige typer daginstitu-

tioner, forskellige typer sygehuse m.fl . understøttes 
i så høj grad som muligt. Offentlig service skal helst 
kunne betjenes med fl ere typer offentlige transport-
midler, og der skal være forholdsvis let adgang for 
bilister og cyklister.  

Mere oplysning om og anvendelse af den 
særlige kulturarv i Esbjerg
Byens unikke og bevaringsværdige kulturmiljøer og 
industrikulturminder, der primært fi ndes i bymidten og 
på havnen, er en meget vigtig del af byens særlige 
identitet som ”kongens” nye by. Byen blev med stor 
handlekraft skabt på den bare mark. Den lokalhistori-
ske fortælling skal formidles i langt højere grad. 
Bymidten udvikles og fortættes, så den unikke bebyg-
gelsesstruktur og de bevaringsværdige bygninger un-
derstøttes. Ny arkitektur skal tilføre stedet kvaliteter.

Styrket kollektiv trafi k til understøtning af 
byudviklingen
Gennemførelse af tog-timemodel på togforbindelsen 
til Aarhus, Odense og København 
skal følges op i byudviklingen, så stationsnære områ-
der udnyttes mere intensivt.
Nærtogdriften skal omlægges, så der i fremtiden er 
direkte nærtog-forbindelse fra Ribe over Esbjerg til 
Varde og Oksbøl. Der etableres nærbanestation i 
Jerne. På længere sigt skal der etableres en station i 

E S B J E R G 
B Y P L A N
STRATEGI I HELE 
ESBJERG BY  

Vejforbedringer og forskønnelser af 
gaderum
Der skal ske en forskønnelse af indfaldsvejene Store-
gade, Gammelby Ringvej, Stormgade og Tarphagevej 
m.fl . med temaet ”storbypræg”. Der skal gennemfø-
res trafi kfremmende foranstaltninger bl.a. ved forbed-
ring af særlige ruter for tunge køretøjer.
Gaderum skal gøres smukkere og mere attraktive 
bl.a. med træbeplantning. Dette kan ske samtidig 
med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Et nætværk cykel-, løbe-, ride-, motionsstier
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Esbjerg bymidte, tæt by med mange boliger, forretninger, 
service mv.

H.C. Ørsteds Gade i bymidten med attraktive historiske huse 
og gade efter byfornyelse.

Forsøgsgårdens tidligere jorde. Højvangshaven, Spangsbjerghaven, tæt-lave 
bebyggelser og parcelhuse med meget grønt beplantning.

Udsnit af parcelhuse i Hjerting, der ligger op til Hjerting Strand Promenade 
med både.



Bedre forbindelser til havet, naturen og 
rekreative tilbud 
Esbjerg har som en af de få kystbyer i Danmark 
en aktiv og dynamisk havn, der optager ca. 6 km 
af byens kystlinje. For at styrke kontakten til en af 
Esbjergs store attraktioner, vandet og  Vadehavet, 
skal der udvikles en række særlige besøgsmål langs 

kysten, så alle byens borgere får mulighed for akti-
viteter i tilknytning til vandet. De enkelte besøgsmål 
kan udvikles med opholdsmuligheder, spisesteder, 
rekreative tilbud, offentlige funktioner og andre 
funktioner, der tiltrække byens borgere. De enkelte 
besøgsmål er Hjerting Strandpromenade, Sædding 
Strand,  Dokhavnen, Måde Kyst og Roborghus m.fl .
Adgang til naturen er en af de primære kvaliteter ved 
Esbjerg og nogle af byens mest eftertragtede bolig-
områder ligger ud til havet og byens grønne kiler.
Den tætte kontakt til natur skal styrkes ved at udbyg-
ge og udvikle de grønne kiler, hvor bedre stiforbindel-
ser og nye oplevelser skal gøre naturen mere tilgæn-
gelig for alle byens borgere. Samtidig skal naturen 
trækkes helt ind i byen og tæt på byens boliger ved 
at inddrage idrætsarealer og andre offentlige ubebyg-
gede arealer i de grønne kiler.

Udvikling af handels- og oplevelsesområ-
det City Nord i Gjesing
Der skal fortsat ske en udvikling af City Nord, så der 
haves et alsidigt butiks- og handelsudbud, samtidig 
med at stedets oplevelseskvaliteter og adgangsfor-
holdene styrkes – også for cyklister. 

Genskabe de lokale mødesteder
Et levende og alsidigt byliv i Esbjerg skal sikres ved 
at skabe færre og mere specialiserede bycentre. 
Bycentrene kan blive mere spændende på en anden 

måde. Nethandel og forbrugernes stigende krav til 
kvalitet og udbud betyder, at byens mange små han-
delscentre er under afvikling og ikke længere fun-
gerer som lokale samlingspunkter. Denne udvikling 
skønnes at fortsætte.
De lokale mødesteder skal derfor genskabes og 
bylivet skal styrkes med ændring af centerstrukturen 
i Esbjerg. Byens offentlige aktiviteter skal i fremtiden 
koncentreres i multifunktionelle centre for handel, 

Erhvervsområder ved motorvejen 
Der skal sigtes efter i langt højere grad at udnytte de 
potentielle lokaliseringsmuligheder, der er for erhverv 
ved motorvejen.

Flere turistmål og begivenheder
Etablering af nye turistmål skal skabe helt nye mø-
desteder i byen og muliggøre nye oplevelser og fl ere 
servicetilbud. Attraktioner med mange besøgende 
kan skabe grundlag for fl ere restauranter, mere café-
liv og øget detailhandel mm.
Årlige festivaler og idrætsbegivenheder skal udvikles, 
så der kan tiltrækkes besøgende fra hele landet og 
nærmeste udland og placere Esbjerg mere i centrum 
for det kultur- og idrætslivet.

E S B J E R G 
B Y P L A N
STRATEGI I HELE 
ESBJERG BY  

Etablering af et netværk af stiforbindelser 
til attraktive steder
Esbjerg Bys opbygning tilskynder til at færdes i bil og 
skaber en illusion af meget store afstande mellem de 
enkelte bydele og de mange oplevelser samt service-
tilbud, der ligger fordelt udover hele byen.
Det skal være lettere og sjovere at bevæge sig fods 
eller cykel. Der skal opleves let at bo, arbejde og 
dyrke fritidsinteresser i hele byen.
Bilafhængigheden skal mindskes ved, at alle byens 
mange aktivitets- og mødesteder samt øvrige 
knudepunkter forbindes af et vidtforgrenet netværk 
af stier, der gør det let at bevæge sig til fods eller 
på cykel. Nye supercykelstier på tværs af byen 
skal tilbyde hurtige forbindelser med høj komfort. 
Nye opholdsmuligheder, mødesteder og attraktioner 
langs byens stier skal gøre det til en oplevelse at 
færdes i Esbjerg.
Byens stinet skal skiltes med samme høje informati-
onsmængde som byens veje, så det fra alle steder i 
byen er tydeligt, hvor kort afstand der er til attraktio-
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Flere mennesker i storbyen Esbjerg og fl ere attraktive 
boligområder:

1.  Udvikle nye attraktive boligområder i Andrup

2. Udvikle nye attraktive boligområder i Novrup 

3. Udvikle nye attraktive boligområder i Hjerting
4. Opføre demonstrationsprojekt for boligbebyggelse  
 i Tjæreborg

5. Udvikle området omkring ny nærbanestation i  
 Jerne

6. Udarbejde plan for højhuse langs indfaldsvejene 
 Storegade, Gammelby Ringvej, Stormgade og  
 Tarphagevej

Understøtte udvikling af offentlig service til storbyen:

7. Understøtte etablering og udvikling af internatio- 
 nale daginstitutioner, skoler, universiteter m.fl .
8. Understøtte udvikling af Sydvestjysksygehus,  
 Spangsbjerg Hospital m.fl .

Mere oplysning om og anvendelse af den særlige kulturarv 
i Esbjerg:
9. Understøtte udbygning af Fiskeri- og 
 Søfartsmuseet 
10. Projekt under områdefornyelse til bedre formidling  
 af lokalhistoriske oplysninger om de historiske dele  
 af Esbjerg By i byrummene. 

Styrket kollektiv trafi k til understøtning af byudviklingen:

11. Gennemførelse af tog-timemodel på togforbindel- 
 sen til Aarhus, Odense og København og 
 opfølgning herpå i byudviklingen

12.  Etablering af nærbane på strækningen mellem Ribe  
 og Varde

13. Etablere ny nærbanestation i Jerne
14. Etablering af forbedret trafi k-knudepunkt med  
 regionale og lokale busser ved banegården

Vejforbedringer og forskønnelser af gaderum:

15. Etablere forlængelse af H.E. Blumensvej til 
 Hjertingvej til afl astning af Strandbygade mm.

16. Forskønnelse af indfaldsveje Storegade, 
 Gammelby Ringvej, Stormgade og Tarphagevej  
 med temaet ”storbypræg”

17. Gennemfører trafi kfremmende foranstaltninger  
 bl.a. ved forbedring af særlige ruter for tunge 
 køretøjer 

Etablering af et netværk af stiforbindelser til attraktive 
steder:

18. Udvikle et samlet stinet med let adgang til attrak- 
 tive besøgsmål, arbejdspladser, service og kultur 
 tilbud i de enkelte bydele
19. Projekter med markering af stiruter med særlige  
 ”temaer” eller anvendelser
20. Forbedre stisystemerne fra boligkvartererne til de  
 grønne kiler med attraktive steder
21. Etablerer stier fra Østerbyen til nye rekreative  
 tilbud ved kysten ved Måde
22. Etablere sti langs Vadehavet fra Roborghus til  
 Esbjerg  bymidte

Bedre forbindelser til havet, naturen og rekreative tilbud: 
23. Udvikle de grønne kiler nye opholds- og 
 aktivitetstilbud
24. Forbedre sammenhængen mellem boligområder og  
 de grønne kiler 
25. Skabe nye besøgsmål ved Esbjerg Strand, 
 Dokhavnen, Måde Kyst, og Roborghus
26. Etablere opholds- og rekreative tilbud ved 
 skulpturerne ”Menneskene ved havet”
27. Etablere klimatilpasningsplan for området langs  
 bl.a. Fovrfeld Bæk 

Udvikling af handels- og oplevelsesområdet City Nord i 
Gjesing:
28. Udvikling af City Nord med store butiksenheder

29. Forbedring af adgangsforholdene for fodgængere  
 og cyklister i City Nord herunder sammenhæng til  
 den øvrige by.
30. Forskønnelse af hele City Nord området med  
 udbygning af oplevelses-attraktionen

Genskabe de lokale mødesteder:
31. Udarbejde plan for aktivering af området i midten  
 af Sædding ved Sædding Centret

32. Etablere lokalcenter i Andrup

33. Projekt for gennemgang af behovet for udvikling af  
 andre centre

Erhvervsområder langs motorvejen:
34. Udarbejde plan for nye erhvervsområder langs  
 motorvejen

35. Udvikle erhvervsområder i Kjersing, 

36. Udvikle erhvervsområde Andrup Vest 

Flere turistmål og begivenheder: 
37. Projekt til tydeliggørelse og information om 
 besøgsmål og begivenheder

E S B J E R G 
B Y P L A N
INDATSER I HELE 
ESBJERG BY  



Jerneområdet og en del af Den Indre Grønne Ring.
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Udvikle anvendelsen af
”Den indre grønne ring”
Esbjerg opleves generelt som en grøn by. Esbjerg Bys 
udvikling et klart mål om, at bydele bliver adskilt af 
grønne områder. Samtidigt er det væsentligt for bolig-
områder, at de ligger op til grønne rekreative områder. 
De grønne områder har også en stor vindbremsende 
og læskabende effekt. Mange af de grønne områder, 
kiler, er opstået i de lavninger, der i sin tid ikke kunne 
bebygges, eller er udlagt i takt med at nye boligområ-
der. 
”Den indre Grønne Ring” er en samlet betegnelse 
for en række grønne områder, der forløber fra Fovr-
feld Bæks udløb nord for Havnen, syd om Gjesing til 
Kvaglund og herfra videre stik syd til Jerne og frem til 
Paradissøerne ved Gammelby Ringvej øst for Havnen. 

Esbjerg skal videreudvikles til en vidensby, hvor ud-
dannelsesinstitutionerne er en integreret og synlig 
del af byens liv. Studielivet koncentreres i fremtiden 
på tre forskellige steder i byen; Campus Esbjerg, 
Campus Jerne og Esbjerg Bymidte. 
Den decentrale placering af universiteter og videre-
gående uddannelser skal skabe levende vidensmil-
jøer, hvor uddannelsesinstitutioner integreres i den 
omkringliggende by med tæt kontakt til forsknings-

virksomheder, biblioteker, folkeskoler, daginstitutio-
ner og boligbebyggelser mm.
Studenterlivet med studieboliger, studie- og fritidsak-
tiviteter skal fremadrettet udvikles i Esbjerg By-
midte, hvor der er attraktivt at leve som studerende. 
De studerende vil samtidig bidrage til at skabe en 
levende bymidte. Esbjerg Bymidte udvikles også, så 
der stiles efter fl ere kreative uddannelser såsom de-
sign, kunsthåndværk og billedkunst bl.a. i tilknytning 
til musikkonservatoriet og skuespillerskolen.

Sammenhæng mellem Esbjerg By og Havn 
på udvalgte steder
Strategien er at få en langt bedre sammenhæng 
mellem Esbjerg By og havnen. I den forbindelse er 
det væsentligt, at både Esbjerg Havn og Esbjerg bys 
udviklingsønsker respekteres. Der er en Plan for sam-
menhæng mellem Esbjerg Havn og by, udarbejdet i et 
samarbejde mellem Esbjerg Havn og Esbjerg Kommu-
ne. Målene med planen er bl.a. at øge synergieffekten 
mellem Esbjerg Havns aktiviteter og Esbjerg bys funk-
tioner, at gennemføre projekter på kort og lang sigt, 
der er til stor gavn for alle parter – virksomhederne, de 
handlende, borgerne og turisterne.
Planen indeholder på nuværende tidspunkt 10 kon-
krete delprojekter, der strækker sig lige fra den nye 
Østhavn over Dokhavnsområdet til Esbjerg Strand-
projektet. Projekterne samles i Kleve-stien på kanten 
mellem havnen og byen. Ud for Dokhavnen planlæg-
ges stiforbindelsen at blive til en egentlig havneprome-
nade, hvorfra der skal være en attraktiv Landgangs-
forbindelse ned til Dokhavnen. Der er et projekt for 
miljøzonen mellem havnen og byen i den nordligste 
del af havnen og et projekt til sikring af bevaringsvær-
dige miljøer på havnen.

Fra campus til center for uddannelse med 
synligt studieliv 
Udover uddannelsens indhold er de fysiske rammer 
om studielivet vigtige for valget af uddannelsessted. 

Esbjerg inden for Den Indre Grønne Ring 
skal styrkes med fælles faciliteter som 
idræt, friluftsliv, kultur og service.
Synergieffekter skal udnyttes optimalt, her-
under sammenhængen til de grønne områ-
der og havneområdet.
 

E S B J E R G 
B Y P L A N
STRATEGI FOR  
DE CENTRALE DELE 
AF ESBJERG BY

Esbjerg inden for Den grønne Ring skal 
være en meget attraktiv studieby med et 
stort udvalg af uddannelser, et levende 
studiemiljø og tæt kontakt til erhvervslivet 
m.m.

Illustration fra Jerne Bolig- og Uddannelsesområde
Masterplan.
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Campus Esbjerg

Campus Bymidte

Campus Jerne

Vision om Esbjerg som ”vidensby”

Esbjerg Strand - Domicilbyggeri og havneø med lystbådehan mv. Tovværks- og Idrætsparkområdet er under udvikling 
med bl.a. udvidet Rybners og ungdomsboliger

Tovværks- og idrætsparkområde. Bla. med bedrestiforbindelser
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Udvikling af Esbjerg Strand
Visionen er at anlægge et nyt byområde og en ny 
lystbådehavn nord for havnen mellem Molevej og 
Sædding Strandvej kaldet ”Esbjerg Strand”. Master-
plan for Esbjerg Strand beskriver områdets udvikling 
og fremtidige anvendelse, samt den overordnede 
udformning af havneanlæg, bebyggelse, natur og 
landskab, pladsdannelse, vejanlæg, parkering m.v.
Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime 
fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, 
badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og 
udfl ugtsmål. 
Der kan endvidere etableres havnerelateret kontor- 
og domicilbyggeri eller virksomheder, der understøt-
ter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv 
samt kiosker, caféer, restauranter og butikker i tilknyt-
ning til lystbådehavnen. Der bliver også mulighed for 
etablering af et nyt kunstmuseum og andre kulturelle 
aktiviteter. Udviklingen forventes at ske i fl ere etaper

Videreudvikling af Tovværks- og
Idrætsparkområdet
Masterplanen for Tovværks- og Idrætsparkområdet 
indeholder en ramme for områdets udvikling. Vi-
sionen er et inspirerende og levende område med 
uddannelse, ungdomsboliger, idræt, friluftsliv og 
kulturtilbud tæt på universitet, strand, skov og park. 
Det er målet at planen skaber en høj grad af synergi 

Område løft af Østerbyen
”Østerbyen”  omfatter i denne sammenhæng Rørkjær 
og Gammelby, som ligger tættes på bycentrum. 
Østerbyen er en del af Esbjerg Bymidte og dette vil 
blive forstærket, når togdriften på sigt bliver intensi-
veret med den planlagte Time-model for togkørsel. 
Østerbyen bliver således en mere attraktiv bydel, 
hvor der geografi sk er relativ kort afstand til butikker, 
uddannelses-institutioner, togforbindelser, Måde kyst 
og øvrig offentlig/privat service mm. i bycentrum, men 
der mangler på nuværende tidspunkt korte forbindel-
sesstier til alle disse faciliteter fra Østerbyen. Derfor 
planlægges at etablere stiforbindelser til de attraktive 
funktioner med en ny cykel- og gangbro til Østerbyen 
hen over sporene ved Banegården, og etablering af 

en broadgang fra Østerbyen til den kommende Re-
misepark og SteetMekka.
Der gennemføres områdefornyelse i Østerbyen efter 
byfornyelsesloven, som vil kunne indeholde disse 
forbedringer, samtidig med bl.a. forskønnelse af ud-
valgte byrum og bedre opholds- og legemuligheder, 
hvor dette prioriteres.
Dette vurderes at områdefornyelses-indsatserne vil 
give Østerbyen et stort synligt løft. 

Udvikling af Jerne bolig- og uddannelses-
område. Campus Jerne
Området omhandler  her den vestlige del af Jerne 
omkring en del af Den indre Grønne Ring. Det er 
et bolig- og uddannelsessted med en mangeartede 
funktioner og  aktiviteter, der skal styrkes fremadret-
tet. Der er allerede igangsat projekt for Syddansk 
Universitets nybyggeri ved Degnevej og renoverin-
gen af boliger på Stengårdsvej.  
Der er udarbejdet en Masterplan for Jerne bolig- og 
uddannelsesområde, der har som mål, ”at skabe 
en sammenhængende fysisk struktur, der udover at 
koordinere de mange udviklingsprojekter i området 
kan bidrage til at skabe et særligt sted i byen. Et sted 
med sin egen identitet og rolle i Esbjerg og dermed 
basis for en social og fysisk revitalisering af området 
med mere byliv, bedre service, bredere beboersam-
mensætning, fl ere arbejdspladser og studerende”. 

E S B J E R G 
B Y P L A N
STRATEGI FOR  
DE CENTRALE DELE 
AF ESBJERG BY

mellem de mange nuværende og fremtidige aktivite-
ter i området.
Realisering af Masterplanen er i gang og der er al-
lerede sket en stor udvidelse af Rybners Gymnasium, 
stadionhallen er renoveret, og der er etableret et 
højhus med ungdomsboliger mm. 
Der skal ske en videreudbygning af Tovværks- og 
Idrætsparkområdet med fl ere attraktive aktiviteter 
og funktioner, herunder sigtes efter nyt højt markant 
nybyggeri på Tovværksområdet og synlig forbedring 
af alle stiforbindelser til og fra Tovværks- og Idræts-
parkområdet.

Den indre Grønne Ring indeholder et stort poten-
tiale, som ikke er fuldt ud udnyttet. Udviklingen 
kunne omfatte:

• Udbygning af stiforbindelserne, så de bliver  
 forbindelsesveje for cyklende og gående.  
 Der ligger mange byfaciliteter op til Ringen.
• Et udbygget stinet i Ringen vil give gode 
 muligheder for at næropleve naturen.

• Udvikling af tilbud om aktiviteter og friluftsliv  
 også i sammenhæng med de tilstødende  
 områder. Bl.a. kunne et kommende   
 grønt område ved Måde deponi kobles på  
 Ringen og skabe forbindelse til kysten.
• Oplysning og formidling af de forskellige  
 tilbud i Ringen.
• Planlægningsmæssige tiltag, der 
 fremtidssikrer Ringen.

Udvikle anvendelsen af
”Den indre grønne ring”
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Sammenhæng mellem Esbjerg By og Havn på udvalgte steder: 
38. Udvikling af området ved Dokhavnen med attrak- 
 tive byfunktioner, der understøtter oplevelsesste- 
 der, serviceforretning og kontorer
39. Udvidelse af Østhavns området ved behov for nye 
 havnefaciliteter
40. Projekt for fornyelse og udvikling af området ved 
 rundkørslen i Strandbygade og mod 
 havneområdet
41. Forbedret skiltning til byens attraktioner m.v. og  
 parkeringsanlæg
42. Arbejde for kystsikring bl.a. ved Strandby 
 erhvervsområde 

Fra campus til center for uddannelse med synligt 
studieliv: 
43. Udvikle campusområdet ved Aalborg Universitet  
 med nye fælles faciliteter
44. Udvikle området omkring Esbjerg Gymnasium,  
 UCSyd og SDU til nyt multikulturelt centrum
45.
 Projekt for det samlede studieliv i de centrale dele  
 af Esbjerg 
46. Understøtte etableringen af uddannelsessteder i  
 bymidten

Udvikle anvendelsen af ”Den indre grønne ring”:
47.  Etablering af projekter, der i højere grad anvender 
 potentialerne i ”Den indre grønne ring” i sammen- 
 hæng med bl.a. de tilstødende boligområder.
48. Forbedret stinet i sammenhæng med ”Den indre  
 grønne ring” til at binde forstæderne og  
 mødesteder sammen

Udvikling af Esbjerg Strand:
49. Udvikle Esbjerg Strand med domicilbyggeri, og  
 havneø med erhverv og cafemiljø
50. Understøtte etablering af kunstmuseum ved 
 Esbjerg Strand
51. Udvikle Esbjerg Strand med lystbådehavn og  
 maritime funktioner, klubber m.m.
52. Etablere tilskuerfaciliteter til søsportsaktiviteter  
 ved Esbjerg Strand
53. Etablere bynær badestrand ved Esbjerg Strand
54. Etablere aktivitetssti mellem Esbjerg Strand og  
 Campus Esbjerg
55. Etablere stiforbindelse fra bymidten til Esbjerg  
 Strand

Videreudvikling af Tovværks- og Idrætsparkområdet:
56. Videreudbygge Tovværks- og Idrætsparkområdet  
 med fl ere attraktive aktiviteter og funktioner
57. Udarbejde plan for nyt højt markant nybyggeri 
 på Tovværksområdet
58. Afvikle af nationale og internationale mesterskaber  
 inden for forskellige sportsgrene med base i 
 Tovværks- og idrætsparken

Område løft af Østerbyen:
59. Etablering af cykel- og gangbro til Østerbyen fra 
 Banegårdsområdet
60. Etablering af broadgang fra Østerbyen til 
 Remiseparken og SteetMekka
61. Etablere stiforbindelse fra Østerbyen til Måde Kyst
62. Etablering af bedre forbindelser for fodgængere  
 og cyklister i Østerbyen
63. Etablere bedre opholds- og legemuligheder i  
 Østerbyen
64. Gennemfører områdefornyelsesprojekt i 
 Østerbyen

Udvikling af Jerne bolig- og uddannelsesområde:
65. Udvikling af boligbebyggelse i 
 Stengårdsvej området
66. Gennemførelse af Masterplanen for en samlet og 
 integreret udvikling af de forskellige byfunktioner i  
 Jerne
67. Aktivering af ”Den grønne kile” i Jerne med nye  
 idrætsfaciliteter og opholdsmuligheder

E S B J E R G 
B Y P L A N
INDATSER FOR  
DE CENTRALE DELE 
AF ESBJERG BY
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Området omkring Esbjerg Banegård rummer 
store muligheder for fremtidig byudvikling. 
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Bedre forhold for fodgængere, cyklister og 
bedre busservice
Forholdene for forgængere og cyklister skal forbedres. 
En ny havnepromenade vil blive etableret i Havnega-
de og en ny bro til Dokhavnen ”Landgangen” vil give 
helt nye muligheder for oplevelser og udsigtssteder 
over det dynamiske havnemiljø mm.

En supercykelsti skal via Kirkegade være forbindelsen 
mellem forstæderne og uddannelsesinstitutionerne til 
handelscentret i bymidten og ”Landgangen”.
Der skal laves bedre cykelparkering i bymidten spe-
cielt i forbindelse med supercykelstien i Kirkegade og 
ved Banegården.
Bilhastighederne i bymidten ønskes samtidig sæn-
ket, så der opnås et mere trygt miljø for cyklister og 
fodgængere.
Det skal samtidig være lettere at færdes på tværs i 
bymidten. Dette skal bl.a. ske ved etablering af en 
Citybus, der forbinder knudepunkterne i bymidten. 

Flere boliger, butikker og kontorer i storbyen
Storbyliv skabes, når der er mange mennesker. Es-
bjerg har altid haft mange internationale forbindelser, 
og den internationale storbystemningen skal forstær-
kes ved at koncentrere handelsmiljøet.
Esbjerg position som et førende indkøbssted skal 
styrkes ved at koncentrerer detailhandlen i Esbjerg 
Bymidte, der skal udvikles som byens primære møde-
sted med butikker, caféer, udeservering, gadehandel, 
kunst og kultur, som kan tiltrække besøgende fra et 
stort opland.
Der er stor efterspørgsel efter alle typer boliger i by-
midten, så alle byggemuligheder skal undersøges. Det 
er vigtigt, at der udover fl ere boliger i bymidten også 
sikres fl ere overnatningsmuligheder i byen, så gæster 
ikke skal til søge andre steder. Flere mennesker vil 
skabe mere byliv og understøtte kultur, handels – og 
restaurationsmiljøet mv. Der skal være tilbud til alle 
aldre. Det skal gøres mere attraktivt at opholde sig i 
bymidten.
Den ønskede fortætning af bymidten skal ske med 
respekt for de historiske miljøer. Esbjerg har en meget 
helstøbt bykerne præget af harmoniske bygninger 
opført omkring år 1900. Hovedparten af disse huse er 
bevaringsværdige og udgør en særlig kulturarv.
Disse bevaringsværdige miljøer skal respekteres, men 
samtidig skal Esbjerg signalere en aktiv og farverig by 

Esbjerg bymidte skal udvikles til at være et 
meget attraktiv og levende sted med bl.a. 
mangeartede tilbud, kultur, oplevelser, ser-
vice, forretninger m.v. Aktivt liv og indsatser, 
der skaber synergieffekter, skal fremmes i 
Bymidten. 

Esbjerg bymidte skal fortættes og indeholde 
høje huse/højhuse. Der skal tages hensyn til 
bevaringsværdige historiske bymiljøer.

med plads til moderne og eksperimenterede arkitektur.
Det kræver derfor en omhyggelig og præcist plan-
lægning af hvor der skal bygges tættere og højere 
i Esbjerg bymidte. Jo mere tæt og højt byggeri, jo 
større krav skal stilles til det arkitektoniske. En omhyg-
gelig planlægning vil give bygherre og bygningsejere 
sikkerhed for investeringerne. 
Høj og tættere byggeri kan udover at resulterer i mere 
byliv og fl ere mennesker også betyde en bedre udnyt-
telse af ressourcerne med mindre transport. Tættere 
og højere byggeri vil dog kræve at der sikres gode 
opholdsarealer og adgang til parker og gode parke-
ringsmuligheder f.eks. i parkeringshuse. Dette er en 
særlig udfordring.
Høj byggeri kan bruges til markering særlig af ste-
der, skabe storbystemning og muligheder for at opnå 
særlige udsigt. Det er dog afgørende, hvordan nær-
miljø som opleves omkring de nederste etager. Højt 
byggeri, der bryder bygningsskalaen, skal kun kunne 
fi nde sted, når det tilfører stedet nye kvaliteter.

E S B J E R G 
B Y P L A N
STRATEGI FOR 
ESBJERG BYMIDTE

En udvikling med færre og mere specialiserede by-
centre skal styrke bylivet og de lokale mødesteder i 
byen.

Esbjerg bymidte skal udvikles til at være et 
meget attraktiv og levende sted med bl.a.
mangeartede tilbud, kultur, oplevelser, ser-
vice, forretninger m.v. Aktivt liv og indsatser, 
der skaber synergieffekter, skal fremmes i 
Bymidten. 

Esbjerg bymidte skal fortættes og indeholde
høje huse/højhuse. Der skal tages hensyn til 
bevaringsværdige historiske bymiljøer.
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Handelsmiljøet indrettes med nye opholdsmuligheder 
- skitse fra vinderforslag fra arkitektkonkurrencen om 
Kongensgade

Højt byggeri på kanten af den historiske bykerne 
giver nye udsigtsmuligheder

Det nye StreetMekka ved Remisen giver de unge nye muligheder for samvær og fysiske aktiviteter

Der ønskes fl ere kulturtilbud ude i gaderne – her optræden i Kongensgade
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Bymidtens parker og opholdssteder skal 
aktiveres
Med ønsket om en mere tæt by, mere bebyggelse 
er det afgørende at der samtidig tilbydes rekreative 
muligheder og at byens torve og pladser udnyttes 
optimalt. Derfor får byens parker især Byparken og 
IC.Møllers Park endnu større betydning. Etableringen 
af broen ”Landgangen” gennem Byparken vil betyde, 
at parken vil få en endnu mere vigtig rolle i byen, og 
give helt nye muligheder. Dette potentiale skal udnyt-
tes til nye tilbud m.v. ikke mindst til børnefamilierne 
og de ældre.
Det er vigtigt, at nytænke den fremtidige anvendelse 
af bymidtens pladser. I dag er det primært Torvet, der 
danner rammen om udeservering og arrangementer. 
Bymidtens øvrige pladser udnyttes ikke i samme 
omfang, hvor f.eks. Banegårdsplads kun anvendes til 
bilparkering. 

Opgradering af bymidtens kulturtilbud
Der skal være øget fokus på livet i gaderummene, og 
initiativer som cafeer med udeservering, udendørs 
kultur og sport i byen skal understøttes.
De unge ønskes i højere grad at skulle præge bybil-
ledet. Det skal være naturligt at opholde sig i bymid-
ten. Det er derfor vigtigt med nye ungdomsboliger og 
uddannelsestilbud i bymidten.  
En særlig indsats for at skabe nye aktiviteter for børn 

Handelsgaderne indrettes som 
borgernes gader
Handel har længe været omdrejningspunktet for op-
levelser i bymidten. I dag stilles der fra byens gæster 
større krav til en større vifte af tilbud til alle aldre. 
Byernes handelscentre konkurrerer i stigende grad 
med hinanden. 
Bymidten er i denne tid under en markant forandring 
med mange store projekter. Hele handelsmiljøet i 
gågadeområdet omkring Kongensgade og sidegader 
skal have et løft og omdannes til ”borgernes gader” 
med mere fokus på oplevelser, aktiviteter og ophold.
Planer om et nyt butikscenter ”Broen” ved Banegår-
den skal udvide butikstilbuddene i handelscentret og 
styrke mulighederne i vinterhalvåret samt være med 
til at afbøde konsekvenserne for den øgede internet-
handel ved at tilbyde en alternativ oplevelse.  

Bedre parkeringsforhold i bymidten 
I bymidten opleves et stigende pres på parkerings-
pladserne og en søgen efter ledige parkeringsbåse 
både fra byens gæster og de lokale beboer. Det er af-
gørende, at der etableres nye parkeringsanlæg f.eks. 
som parkeringshuse, så det opleves overskueligt at 
handle i bymidten som bilist. Der skal sikres skiltning, 
så byens gæster får en enkel og logisk adgang til by-
midtens handelsgader, kulturtilbud og seværdigheder. 

og unge etablering af StreetMekka bl.a. med skater-
bane ved Remisen.
Bymidten har mange spændende kulturhuse. Det er 
dog vigtigt hele tiden at opgradere disse kulturtilbud. 
Derfor er der opstået tanker om et fælles kulturhus, 
hvor et nyt Pionermuseum bestående af Esbjerg Mu-
seum og Byhistorisk Arkiv Hovedbiblioteket samles 
omkring en fælles foyer.  
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Flere boliger, butikker og kontoret i storbyen:
68. Udarbejde plan for højt byggeri og fortætning i 
 karreerne med moderne arkitektur og bevaring af 
 historiske dele af byen
69. Udarbejde udviklingsplan for terræn ved 
 banegår den med mulighed for højhuse
70. Udarbejde plan for fl ere ungdoms- og 
 studieboliger i bymidten
71. Udarbejde sammenhængende lysplan for 
 bymidten 

Bedre forhold for fodgængere og cyklister og bedre 
busservice:
72. Etablering af havnepromenade i Havnegade
73. Udvikling af Citybus system, der fi nder 
 knudepunkterne i bymidten
74. Etablering af Supercykelsti fra Gjesing Nord via  
 Stormgade gennem Kirkegade til havnen
75. Bedre cykelparkering ved Kongensgade, 
 Banegården og andre knudepunkter
76. Dæmpning af bilhastigheder i handelscentret for at  
 skabe mere trygt fodgænger- og cyklistmiljø

Broforbindelse mellem bymidten og Dokhavnen:
77. Etablering af stiforbindelse ”Landgangen” fra 
 bymidten til Dokhavnen
78. Projekt til videreudvikling af Dokken området med 
 attraktive oplevelsestilbud
79. Etablering af broklap fra ende af Dokken til 
 området ved Fanøfærgen for bløde trafi kanter 

Bedre parkeringsforhold i bymidten:
80. Etablering af centrale parkeringshuse i bymidten

Handelsgaderne indrettes som borgernes gader:
81. Omdannelse af Kongensgade til borgernes gader  
 med fl ere aktivitetstilbud til alle aldre
82. Kirkegade indrettes med opholds- og aktivitets- 
 zone og som forbindelse til ”Landgangen”
83. Smedegade indrettes med opholdszone med 
 udeservering og som forbindelse til ”Landgangen”
84. Jyllandsgade indrettes med opholds- og 
 aktivitetszone 
85. Etablere aktivitetsgruppe til koordinering og igang- 
 sætning af nye aktiviteter og kulturtilbud i handels- 
 centret, herunder fremme cafemiljø og 
 udeservering 
86. Projekt til forenkling af regler i gågadeområdet og  
 guide til støtte af initiativer 
87. Understøtte opførelse af indkøbscentret ”Broen” i 
 Jernbanegade

Bymidtens parker og opholdssteder skal aktiveres:
88. Etablering af ny Remisepark med aktivitetstilbud 
 på Remisegrunden

89. Byparken indrettes med nye aktivitetstilbud i 
 sammenhæng med bl.a. ”Landgangen”
90. Etablering af ny belysning I.C. Møllerpark, så par- 
 ken indbyder til ophold efter mørkets frembrud
91. Gårdforbedring med bl.a. udeservering i karreen 
 Skolegade, Kirkegade og Kongensgade 
92. Renovering af gårdmiljøer med byfornyelsesmidler
93. Indretning af grønt område med stiforbindelse ved 
 Stormgade/Havnegade
94. Løbende plante fl ere træer i gaderummene i 
 bymidten
95. Udarbejde plan for fremtidig anvendelse af byens  
 pladser
96. Udvikle Banegårdsplads med mulighed for bedre  
 ophold og fl ere aktiviteter

Opgradering af bymidtens kulturtilbud:
97. Etablering af StreetMekka med skaterbaner  
 mm.ved Remisen
98. Etablering af et fælles kulturhus med Hovedbib- 
 lioteket kombineret med et Pionermuseum bestå- 
 ende af Esbjerg Museum og Byhistorisk arkiv
99. Understøtte etablering af energieksperimentarium  
 på Dokken
100. Gøre bymidten mere interessant for turister med  
 øget information, skiltning og historiske ruter 
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Kolofon:
Esbjerg Byplan er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Esbjerg Kommune og Hasløv og Kjærsgaard Arkitek-
ter.

Styregruppen:
(Navne indsættes senere)

Koordineringsgruppe:
(Navne indsættes senere)

Workshops
(Tekst indsættes senere)


