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PLANENS AFSÆT OG PROCES

Hundeskov Frugttræer, bærbuske 

Markering af indgange Udsigtsplatform

Blomstereng

Natur

Madpakkehus

 
P-pladser

”Det er et dejligt område som ikke behø-
ver andet end hyppigere græsslåning og 

vedligehold af stierne.”

Adgang til parken fra 
boligområderne 

Labyrint af hække

Masterplanen for Tjæreborg gamle grus-
grave er resultatet af et samarbejde mel-
lem Sneum-Tjæreborg Lokalråd og Esbjerg 
Kommune.

Undervejs i processen har der været 
afholdt et offentligt dialogmøde lokalt i 
Tjæreborg. Mange borgere deltog aktivt 
og engageret med ideer og ønsker. 
Aftenens sidste opgave var at skrive et 
postkort fra fremtiden ’en god dag i Tjæ-
reborg gamle grusgrave’. Mange postkort 
blev læst højt og det vakte både smil, 
latter og anerkendende nik rundt om ved 
bordene. - Det var ikke visioner der mang-
lede.

Efterfølgende blev der nedsat en følge-
gruppe, der på en workshop arbejdede 
videre med prioritering af ideerne. Disse 
fremgår på nærværende sider.
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”Eventuelt dele området i to afdelinger med 
en naturside mod søerne og en kulturside 

med ophold.”

Picnic-områder

Naturlegeplads

MTB-spor
Klatrebane

Borde-bænkesæt

Stilleområde

Natur

Madpakkehus

Toilet

Badebro

Handicapvenlige
stier

Flere stier og forbindelse 
mellem boligområderne

Shelters

Svævebane



6           

STEDLIGE FORHOLD
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Der var engang 
en aktiv grusgrav i Tjæreborg...

Luftfoto af Tjæreborg gamle 
grusgrave fra 1954, vist med 
1-meter terrænkurver fra 2018
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Grusgravene i dag
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Det 29 ha store område rummer store her-
ligheds- og naturværdier. 

Indgangene til området fra både nord og 
syd fremstår dog relativt anonyme. 
Grusgravene er et sted, som stort set kun 
er kendt af lokale borgere, men området 
har stor rekreativ betydning for byen. 
Blandt borgerne er der stor veneration for 
de gamle grusgrave.

At det er et attraktivt område forstår man  
straks efter ankomst, hvor udsigten over 
flere søer åbenbares. Da stilles man ople-
velser i udsigt! 

Bevæger man sig rundt i området, er 
der både snoede stier omkring søerne 
og åbne vidder. Disse arealer fungerer 
som landbrugsjord og fremstår i dag med 
græs.

Selve området er plant, mens afgræs-
ningen mod omgivelserne rejser sig effekt-
fuldt, som stejle skråninger. 
Skråningerne er træklædte, men terræn-
formerne fremstår tydeligt og er identitets-
givende for området.

Udover landskabsoplevelsen byder grus-
gravene også på naturoplevelser. 
Som led i arbejdet med naturudvikling i 
området er der, som noget særligt, etab-
leret tudseskrab, for at forbedre levevilkår 
for strandtudsen, der er tilpasset miljøer 
med sand og vand, som i grusgravene 
her. 
Der er også både vildt, rovfugle og 
småfugle, sommerfugle, insekter og fisk 
i søerne. Endelig er der en varieret flora 
i området. Der er både er nærigsrig og 
næringsfattig jord, fugtige og tørre områ-
det, samt lysåbne og skyggefulde steder. 
Der er således mange forskellige miljøer 
og levesteder for både planter og dyr.
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REGISTRERING OG ANALYSE

De gamle grusgrave ligger som et skår i 
det plane landskab med markante skrå-
ninger ned mod områdets plane bundfla-
de. Skråningerne understreger at dette er 
et kulturlandskab, og vidner om de tidli-
gere graveaktiviteter. 
De 3 organisk formede søer er komple-
mentære til skråningernes præcist forme-
de linjer og vinkler.

Skråningerne fremstår naturprægede 
med træer og buske. Flere steder er der 
kig og visuel forbindelse tværs over områ-
det og ned i området fra kanterne oven-
for.
Omkring den nordligste sø er bevoks-
ningen relativt tæt. Skåret er dog stadig 
tydeligt, når man går på stien nedenfor, 
fordi man er tæt på skråningen. 
Ovenfor skråningen er der potentiale for 
et kig ud over store dele af området - helt 
ned til søen og ankomsten i syd. Dette 
sted har potentiale som ankerpunkt i 
området, hvis bevoksning på skråningen 
ryddes.

Områdets status

Den nordlige del af de gamle grusgrave 
er udlagt til skovrejsningsområde. Områ-
det har tidligere fungeret som losseplads, 
hvilket sandsynligvis er årsagen til, at den 
nordlige sø er forurenet. Forureningsgrad 
og hvilke stoffer der er tale om, er endnu 
ukendt, men forholdene undersøges. 
De tre søer er omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3. I tilknytning til søerne er der 
etableret to tudseskrab, der skal forbedre 
levevilkår for strandtudsen.
Centralt på arealet er der nedgravet
en højspændingsledning i et øst-vestorien-
teret tracé.
Lokalplanen foreskriver at den sydøstlige 
del af området kan indhegnes til dyrefold. 
I det sydøstlige hjørne ligger en skovbyg-
gelinje.

Adgang

I dag er hele området offentligt tilgæn-
geligt. Adgang til området sker fra nord 
og syd. Der er et potentiale i at markere 
hovedindgangene som et af flere iden-
titetsgivende elementer.
En grusvej forbinder de to indgange i et 
centralt forløb gennem området. 
Grusstier leder omkring søerne. Der er ikke 
udlagt stier rundt i området øst for den 
centrale hovedsti. 
Der er ikke adgange fra boligområderne 
øst og vestfor ned til grusgravene, men 
potentialet er der, ligesom at skabe en 
forbindelse mellem boligområderne på 
tværs af grusgravene. 

Terræn og søer Rum, volumener, kig og åbne områder

skovrejsning 

potentielt kig og 
visuel forbindelse

kig ned i 
området

udsigt
potentiel
udsigt

forurening 

tudseskrab

høj-
spænding 

mulig 
indhegning
  

skov-
byggelinje
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De gamle grusgrave er en landskabspark, 
hvor naturen overlejrer kultursporene fra 
de tidligere graveaktiviteter. Disse er aflæ-
selige i form af de stejle skråninger og de 
tre søer.

Ideen er at tydeliggøre kulturhistorien på 
nye måder og sammenføje denne med 
naturen i området. Det gælder både i 
forhold til placering af nye elementer, 
aktiviteter og funktioner, samt materialer 
og formidling.

Ved hovedindgangene i nord og syd, 
mødes man af portaler, der signalerer en 
snip af kulturhistorien i det naturprægede 
område. Portalerne inviterer ind i de gam-
le grusgrave, hvor der er skabt en bevidst 
spænding i koblingen mellem natur og 
kulturhistorie.

Hele området er præget af natur, sym-
boliseret ved den store polygon, vist på 
diagrammet til højre.
Tanken er at skabe varieret natur og et at-
traktivt landskab, med både tæt skov og 
kratprægede områder, store vidder med 
åbne områder og udsigter over søerne.

Det gælder ikke mindst fra Tjæreborg
Tårnet, der knejser ovenfor skråningen 
ved den nordligste sø. Derfra har man en 
storslået udsigt over de gamle grusgrave, 
hvor man kan se helt ned til søen i syd. 
Fra tårnet kan man nyde udsigten over 
trætoppene mod vest. Mærke vesten-
vinden i ansigtet og storheden med him-
mel, hav og pejlemærkerne Vestkraft og 
havnen og de store vindmøller ved Måde, 
som Esjberg bl.a. er kendt for. 

En udsigt og attraktion man vil køre langt 
for at opleve!

Adgang markeres

Kig

KONCEPTUELT

Adgang

Udsigtskile

Udsigt mod Esbjerg Tjæreborg-tårnet

Udsigt over 
området

Aktiviteter 
og funktioner

Diverse
funktioner

Naturpræg

Hovedsti
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Parkering

TJÆREBORG GL. GRUSGRAVE

Ankomst
Straks ved ankomst til landskabsparken 
Tjæreborg gamle grusgrave, bydes man 
velkommen af identetsgivende indgangs-
portaler. Portalernes udformning afspejler 
de gamle grusgraves skarpe terrænprofil i 
forhold til det flade landskab, der omgiver 
parken.

Portalerne er dekoreret med et udskåret 
mønster, der refererer til sand- og stenma-
terialer, der tidligere blev gravet ud og 
kørt bort fra området.

Adgang og stier
Både ved indgang nord og syd er der 
parkeringspladser til henholdsvis 30 og 50 
biler. I syd er der desuden parkering for et 
par busser.

Fra boligområderne er der skabt adang 
til grusgravene med trapper eller han-
dicapvenlige ramper udlagt i grus og 
med bænke undervejs, så man kan tage 
ophold. Stien gennem mosen i den syd-
østlige del af parken er ligeledes handi-
capvenlig. Stiadgangen er udlagt som 
spang eller trædæk med et snoet forløb 
gennem bevoksningen.

Hovedstierne er grusbelagte, mens sekun-
dærstier er simple trampestier.
Hovedstierne tæller den gamle markvej, 
nord-syd, samt stierne omrking søerne og 
stien, der forbinder boligområderne øst og 
vest for grusgravene. 
Hovedstierne er belyst med pullertlamper, 

Moseområde 
Parkering 

Rampe

Sti langs boligområde

Lund af frugttræer

Sommerfugle- 
og blomstereng

Trappe

Skov

Tjæreborg Tårnet

Ankomstportal

Dyrefold 
Ridesti
Bænke

Trædæk som
handicapvenlig sti

drevet af solceller. Lamperne tændes 
når der er færdsel på stierne. Belysningen 
følger trafikken i en rullende bevægelse. 
Det betyder at det blot er et begrænset 
antal lamper der lyser, men nok til at give 
tryghed når man færdes.
Øst for hovedstien ligger en dyrefold. 
Klaplåger giver adgang gennem folden, 
de steder hvor stier krydser folden.

Der er markeret løberuter i området med 
afstandsmærker, intervaller mm. En ridesti 
er udlagt i et særskilt tracé, som et smalt 
spor, i stil med trampestierne. 

Natur og struktur 
Skråningerne fremstår med forskelligar-
tede træplantninger, der primært består 
af løvtræer med indslag af nåletræer og 
buske. Hvor der nyplantes på skrågninger 
tilstræbes et udtryk med egetræer, skov-
fyr, tjørn, skovæble og andre skovbryns-
planter. Tanken er at plantningerne er 
tættest nede i bunden, mens plantningen 
fremstår mere spredte længere oppe af 
skråningerne.

Moseområdet i den sydøstlige del af par-
ken er fortsat præget af flerstammede pil.
Centralt i området er der en lund af frugt-
træer, der bidrager med årstidsvariation 
med blomstring i foråret, frugt og høstfar-
ver i efteråret. Tanken er at besøgende i 
parken kan høste frugt og måske kan der 
afholdes forskellige begivenheder der 
knytter sig til frugtlunden. 
Området længst mod nord er udlagt til 
skov og fungerer som hundeskov, med 
hvalpegård og natur-agilitybane. Ankomstportal
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Tjæreborg Tårnet 
Tjæreborg Tårnet er landskabsparkens 
ikoniske pejlemærke og en central del af 
parkens brand.

Tårnet byder på en storslået udsigt - hen 
over trætoppene, ind mod Esbjerg, samt 
ud over landskabsparken. Oppe fra bal-
konen og udsigtsplatformen kan man vir-
kelig opleve kontrasten mellem de skarpt 
skårne skråninger og de blødt landskabe-
ligt formede søer. 

Moseområde 
Parkering 

Rampe

Sti langs boligområde

Lund af frugttræer

Trappe

Ankomstportal

Dyrefold 
Ridesti
Bænke

Trædæk som
handicapvenlig sti

Ankomstportal

Fra balkonen ledes man via trapper op til 
udsigtsplatformen. Trapperne er konstru-
eret så der både er gang- og siddetrin, 
hvorfra man kan sidde og betragte udsig-
ten mod syd.

Der er kig til tårnet nede til den sydligste 
søbred. Adgangen til tårn og balkon sker 
via en af parkens hovedstier, der iøvrigt 
forløber ind gennem selve tårnet.

Tårnet er også stedet, hvor grusgravenes 
historie er formidlet i ord og billeder på 
tidsvarende måder, som appellerer til 
både børn og voksne.

Potentiel udsigt, hvor Tjæreborg Tårnet 
foreslås placeret.



Identitet - historie - brand

Cortenstål foreslås anvendt som gennem-
gående materiale i landskabsparken.
Stålet har et råt og samtidig varmt udtryk.
Materialet er robust og kræver ingen 
vedligehold. Cortenstål er anvendeligt til 
både ankomstportaler og Tjæreborg Tår-
net, hvor der kan skæres mønstre, motiver,  
oversigtskort mm., der formidler en del af 
parkens DNA og historie.
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Parkering, ca. 30 biler

Ankomstportal

Klaplåge til Hundeskov

Hvalpegård, agility mm.
Grussti
Trampesti

Hegn, hundeskov

Eksisterende allé

Tjæreborg Tårnet, 
udsigtsplatform, balkon,
siddetrin, formidling

Klatrenet mm.
Trappe

Eksisterende bakke, muldjord

Borde-bænke

Eksisterende bakke, sandjord

Toilet

Trækfærge
Pontonbro og platforme
Shelters

Shelters
Bakker og dale

Legeplads med grusgravstema

Siddetrin
Tudseskrab til strandtudsen

Madpakkehus

Svævebaner
Stålkant, corten

Sti til boligområder
Bærbuske og labyrint

Grusgrave nord
Den nordlige del af de gamle grusgrave 
præsenterer sig med nye aktiviteter, land-
skabselementer og plantninger.  

Længst mod nord ligger 2 ha. hundeskov 
hvorfra der via klaplåger, er adgang ud til 
hovedstien og Tjæreborg Tårnet.
Nordøst for søen leder en trappe ned ad 
skråningen til søen. I dette område er der 
klatrenet, balacebomme, sten mm. som 
inviterer til leg og uformelle aktiviteter.

I dette område er der mulighed for at få 
pulsen op - eller man kan tage den helt 
med ro og bare slappe af med at kigge
på himlen der spejler sig i søen. Eller man 
kan gå på opdagelse i områdets righoldi-
ge flora, idet bakker og lavninger, og for-
skellig jordbundsforhold i området medfø-
rer forskellige plantesamfund og levested 
for insekter.
Syd for søen er der flere bakkeformationer, 
der danner ramme om et centralt areal, 
der kan have en alsidig anvendelse. Det 
kan fungere som scene, det kan være 
stedet man samles om Sankt Hans bål 
mm. De store bakker, der favner rummet 
er flankeret af siddetrin. Fra bakkerne kan 
man se hen til pontonbroerne der leder 
over til stien vest for søen, eller man kan 
prøve kræfter med trækfærgen.
Ankommer man til bakkerne ad hovedsti-
en fra syd, mødes man af en kile med por-
talvirkning, der gennemskærer bakken. 
Kilen giver adgang til det centrale, åbne, 
græsklædte areal. 
Kilens sider tænkes udført i cortenstål, der 
sammen med træ- og buskplantninger 
danner en portal, der markerer bakkerne 
som sted i parken.  

Bakkerne har forskellige niveauer og er 
mellem 0,5 og 2,5 meter høje. Der er mad-
pakkehus, borde-bænke og en legeplads 
med grusgravstema. Der kan man sågar 
grave efter ædelsten - eller måske er det 
glaskugler? Om det er det ene eller det 
andet, så kan der gå sport i at finde finde 
’guld’ i undergrunden, ligesom den gang 
der blev gravet grus i området.
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Kilde:faxekommune.dk

Kilde: cado.dkKilde: LOA.dk
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Stige Ø. Kilde: Odense Renovation

Sønæs, Viborg. Kilde: mgarkitekter

Robinson Spielplatz,Tyskland

Ferup Sø, Kolding Ferup Sø, Kolding
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Ferup Sø, Kolding

Robinson Spielplatz,Tyskland
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Grusplads, borde-bæke 
og flydemøbler

Kørestolsvenlig sti, trædæk

Trappe

Bro

Bænk og 
trædæk

Udsigts-
platform

Parkering
ca. 50 person-
biler og to 
busser

Ankomst-
portal

Kørestols-
venlig rampe

Kørestolsvenlig rampe

Sommerfugle- og 
blomstereng

Bænke

Trampesti

Lund af frugttræer

Ridesti

Kørestolsvenlig rampe

Sti langs boligområder

Grusgrave syd
Den sydlige del af de gamle grusgrave 
er præget af forskellige oplevelsesmiljøer, 
hvor naturen er det helt centrale. Der er 
fredfyldte miljøer i mosen og omkring de 
to søer. Der kan man kan altid finde en 
plet og siddeplads, hvor der er læ. Ved 
den sydligste sø er der to trædæk, hvor 
man kan komme helt tæt på vandfladen. 
Der er fisk i søerne - så måske kan man 
være heldig at fange en, hvis man har 
fiskestangen med. 

Østfor hovedstien ligger den store dy-
refold, hvor fredsommelige skotske høj-
landskvæg græsser. Den 6,8 ha store fold 
strækker sig både over lysåbne arealer og 
ind gennem mosen. 

Den handicapvenlige sti, der leder ind 
gennem mosen er hegnet fra, så det 
sikres, at dyrene ikke ødelægger stien. I 
det område, hvor stien er hegnet fra, kan 
bevoksningen blive tættere, hvilket giver 
variation i oplevelsen, når man bevæger 
sig rundt i mosen. Hvor dyrene kan færdes 
vil bunden blive mere lysåben og man 
kan se længere ind i bevoksningen.

I den nordlige del af mosen er der en 
større lysning hvorfra man både har kig ud 
mod græsmarken nordfor, samt kig mod 
nordvest langs hovedstien, flankeret af 
fritvoksende egetræer og ær.
Gruspladsen i mosen er indrettet med 
med borde-bænkesæt og et par fly-
demøbler. Sammen med trædækkene 
ved søerne, kan pladsen i mosen danne 
ramme om forskillige aktiviteter og natur-
formidling. 

Tjæreborg gamle grusgrave er et oplagt 
udflugtsmål for både lokale borgere, 
skoler, foreninger og turister, der rejser 
langt for at besøge naturperlen De gamle 
grusgrave i Tjæreborg.
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Kilde:nordvestv.dk

Kilde: nordjydske.dk
Kilde: norddjurs.dk Kilde: faarupsommerland.dk



24           



25           




