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forslag  
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Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 
2026-29 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Som en del af budget 2021-24 blev der udarbejdet en 8-årig investeringsoversigt for 
anlægsbudgettet. I stedet for som tidligere at se på en 4-årigt periode for anlæg er den 
nu forlænget med 4 år. Formålet med at udarbejde en 8-årig investeringsoversigt at øge 
fokus på de langsigtede anlægsinvesteringer, der er nødvendig for at realisere byrådets 
visioner om øget bosætning. 
Investeringsoversigten sidste 4 år er en politisk signalgivning om hvilke investeringer 
der forventes at blive prioriteret i de kommende år. 
 
Nedenfor i skemaet er en oversigt over hvad der reserveret til de forskellige udvalg. 
Havets Giganter er flyttet til 2027 og vil fremgå af investeringsoversigten. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Restpuljer fra den 8-årige 
investeringsoversigt for budget 2026-
29 

0,0 0,0 70.000,0 80.000,0 

- Teknik & Byggeudvalget (10 mio. kr.) 
- Børn & Familie, Folkeskole (40 mio. kr.) 
- Børn & Familie, Dagtilbud (10 mio. kr.) 
- Kultur & Fritid (50 mio. kr.) 
- Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.) 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

10.000,0 
40.000,0 
10.000,0 

0,0 
10.000,0 

 

10.000,0 
45.000,0 
15.000,0 

0,0 
10.000,0 

 
Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Aktiv Jordpolitik – Strategisk opkøb 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Udvikling af arealer til bolig og erhverv indgår som et vigtigt element i udmøntningen af 
Vision 2025’s vækststrategi. Ønsket er, at der sikres arealer, som kan anvendes til at 
skabe positiv befolkningsudvikling og etablering af virksomheder, der kan give grundlaget 
for nye jobs.  
 
I forbindelse med budget 2021-24 besluttede byrådet at afsætte en fast ramme til opkøb 
af jord. I den forbindelse blev der afsat 18 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. årligt i perioden 
2022 til 24. Fra 2025 og frem afsættes der 30 mio. kr. årligt.  
 
Arealopkøbene sker som led i udmøntningen af den årlige byggemodningsplan og opkøb 
af strategisk vigtige ejendomme/arealer, som understøtter en bredere strategisk tænk-
ning af kommunens udvikling. På nuværende tidspunkt ser Esbjerg Kommune sig ind i en 
budgetperiode, hvor der planlægges med store opkøbt til blandt andet erhverv, der ikke 
kan gennemføres indenfor den givne ramme. Med baggrund i dette ønskes den nuværen-
de årlige ramme hævet til 40 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.  
 
De aktive jordopkøb forventes at kunne medføre et øget salg, svarede til 10 ha årligt. Det 
yderligere salg svarer til 10 mio. kr. årligt i ekstra indtægt.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Aktiv Jordpolitik – Strategiske opkøb, 
anlæg 

5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 
      Opkøb i forhold til Aktiv Jordpolitik 15.000,0 15.000,0 10.000,0 10.000,0 
      Salg af Erhvervsarealer -10.000,0 -10.000,0 -10.000,0 -10.000,0 

Områdets totale budget 46.883,4 56.271,4 30.006,4 30.006,4 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-24 Arealudvikling – 18 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. årligt i 2022-24, stig-
endende til 30 mio. kr. årligt herefter. 



Økonomiudvalget   ØU 40-50 
Administration Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Stengårdsvejssekretariatet – tiltag i forbindelse med det pågå-
ende arbejde for omdannelsesområdet. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I 2018 vedtog et flertal i Folketinget parallelsamfundsaftalen med målsætningen, ingen 
ghettoer i Danmark år 2030. På baggrund af parallelsamfundsaftalen er der udarbejdet 
en Lovpligtig udviklingsplan (LUP) for Stengårdsvej, der blev godkendt i byrådet d. 3. 
juni 2019.  
 
Med baggrund i den Lovpligtige udviklingsplan er der udarbejdet en Strategisk udvik-
lingsplan (SUP), hvoraf udmøntningen af den Lovpligtige udviklingsplan er nærmere be-
skrevet. Den Strategiske Udviklingsplan blev godkendt af byrådet d. 3. juni 2019. 
 
Målsætningen, med tiltag i forbindelse med det pågående arbejde for omdannelsesom-
rådet (tidligere ghettoområde) Stengårdsvej, er opfyldelse af den Lovpligtige udviklings-
plan, kombineret med positiv byudvikling, der kommer Esbjerg til gavn. 
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Det Internationalekvarter med fokus på kultur og klima – et byudviklingsprojekt med af-
sæt i Vision 2025, som har fokus på at understøtte udviklingen af Esbjerg som en bære-
dygtig by fyldt med kulturoplevelser. 
 
I realiseringen af den Strategiske udviklingsplan arbejder Stengårdsvejssekretariatet på 
tre etaper, der alle understøtter kommuneplanens målsætning om at skabe et område 
med social bæredygtighed og balance. 
  
De tre etaper er: 

1. etape er et ”Kvarters-Loop”, som skal binde området sammen på tværs, sikre en 
god skolevej og være en kulturoplevelse i forlængelse af den Grønne Ring.  

a. Overgang i niveau + en tunnel 
b. Bro over Degnevej + en tunnel 
c. Renovering af de to eksisterende tunneller 

2. etape er transformationen af Stengårdsvej til en klimagade. Projekt skal øge 
trygheden, tilgængelighed og sundheden i området samt løfte områdets image 
og styrke den lokale bevidsthed omkring klima.  

3. etape er etablering af et multifunktionelt hus og en Kvarters- og markedsplads, 
der skal forme ankomsten til Esbjerg fra øst, og profilere byen som en grøn 
energiby med masser af kulturoplevelser. Processen skal stimulere iværksætteri 
indenfor klima og kultur, og dermed understøtte en ny byudviklingskultur. 

 
Der er udarbejdet en kommunikationsplan, som afsæt for en mere positiv og retvisende 
historiefortælling omkring området og dets aktiviteter. Det og arbejdet med et socialt 
bæredygtighedsværktøj, der på sigt skal være med til at koordinere og vinkle indsatser-
ne i området, samt inddragelse af borgere, interessenter og erhvervslivet på tværs, ud-
gør Stengårdsvejssekretariatets kerneopgave. For at kunne fastholde og fortsætte disse 
opgaver er der behov for midler til konsulenter, drift og kommunikationsmateriale. 
 
Etapernes projekter ligger i direkte forlængelse af helhedsplanen for området, der blev 
påbegyndt i 2013 af Ungdomsbo. Udførelsen af de tre etaper er vigtige, hvis områdets 
image skal ændres, og hvis Esbjerg Kommune skal efterleve den Lovpligtige udviklings-
plan samt målsætningerne i den Strategiske udviklingsplan.  
 
Der er nedsat en politisk følgegruppe, som løbende følger udviklingen i området. 
 
Nedenfor ses budgetoversigt frem mod deadline for den Lovpligtige  
udviklingsplan 1. januar 2030, udarbejdet af Stengårdsvejssekretariatet: 
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*Udbetaling af fondsmidlerne er afhængig af minimum en modsvarende kommunal in-
vestering. 
 
Projektet blev fremlagt for den politiske følgegruppe den 28. februar 2022, hvor det var 
et politisk ønske at alle tre løsningsforslag i etape 1 er afspejlet i budgettet. Den over-
ordnede summering er baseret på løsning A. På baggrund af drøftelserne på mødet er 
der i gang sat en trafikundersøgelse i forhold til etablering af en overgang på Degnevej, 
så løsning A kan gennemføres. Såfremt dette ikke er muligt, kan Løsning C realiseres 
indenfor samme budget. 
 
Opfyldelsen af den Lovpligtige udviklingsplan, afhænger på nuværende tidspunkt af at 
kommunen etablerer et multifunktionelt hus på minimum 7.500 m2, som står klar inden 
1. januar 2030. Der arbejdes på at finde finansieringsmodeller eller alternativer til pro-
jektet, som vil blive forelagt den politiske følgegruppe løbende, og indgå i næste års 
budget forhandlinger. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Stengårdsvejssekretariatet – tiltag i 
forbindelse med det pågående arbejde 
for omdannelsesområdet                   
(Beregningen i det samlede budget svarer til 
tallene i løsning A) 

2.324,0 4.949,0 8.388,0 18.350,0 

      Etape 1 – Kvarters Loop     
      Løsning A – Overgang i niveau + en tunnel 2.000,0 3.300,0 4.300,0 0,0 
      Løsning B – Bro over Degnevej + en tunnel 2.000,0 42.000,0 6.300,0 0,0 
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      Løsning C – Renovering af to eks. tunneler 2.000,0 3.300,0 4.300,0 0,0 

Fondsmidler etape 1 KvartersLoop -1.000,0 0,0 0,0 0,0 

      Etape 1 – Parken 0,0 0,0 0,0 2.100,0 

      Etape 2 – Stengårdsvej til Klimagade     
      Anlæg 0,0 0,0 5.000,0 12.000,0 
      Borgerproces 0,0 500,0 0,0 0,0 

Fondsmidler etape 2 0,0 0,0 -3.000,0* -10.000,0* 

      Etape 3 – Kvarters- og Markedsplads     
      Anlæg og rådgivning 850,0 850,0 500,0 22.000,0 
      Borgerproces og arkitektkonkurrence 500,0 500,0 1.500,0 0,0 
     
Fondsmidler etape 3 -850,0 -850,0 -500,0 -10.000,0 
     
      Fondsmoms 17,5% 324,0 149,0 88,0 1.750,0 
     

Konsulent, drift, kommunikation 500,0 500,0 500,0 500,0 
Områdets totale budget 650,0 650,0 650,0 650,0 

* Her svare kommunen kun moms af de fondsmidler som ikke stammer fra Landsbyggefonden. 
 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Etape 1: Understøtter kunststrategien samt følgende sociale indsatser; sundhed, krimi-
nalitetsforebyggelse, uddannelse, fritid, tilgængelighed og tryghed. 
 
Etape 2: Har fokus på mental, social og fysisk sundhed vil gavne folkesundheden i by-
delen. Samt adfærd og klima som understøtter kommunens klimaplan. 
 
Etape 3: Har fokus på kulturoplevelser samt kultur- og klimaiværksætteri som vil gavne 
beskæftigelsen og iværksætteri. 
  
Anlæggelse af projekterne i de tre etaper understøtter sundhed, kultur, beskæftigelse 
og uddannelse og de tre spor i den strategiske udviklingsplan, som byrådet vedtog i 
2019. 
 
Derudover understøtter de tre etaper følgende udviklings indsatser i Vision 2025; 
Livskvalitet og sundhed, Kulturlivet i by og natur, Fællesskab og mangfoldighed, Grønt 
liv og bæredygtighed, Flere borgere, Esbjerg som attraktiv uddannelsesby og optimale 
vilkår for iværksætteri, Samt Fremtidens Esbjerg. 
 
I dag optræder Esbjerg på statens parallelsamfundsliste og oversigter med udsatte bo-
ligområder, det skal ændres, hvis vi vil skabe et Esbjerg Ø i positiv vækst og balance. I 
dag har kommunen to udsatte og et omdannelsesområde i Esbjerg Ø. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-24 – ØU 40-52 Analyse af åbningstræk i forhold til den strategiske udvik-
lingsplan – 500 t. kr. i 2021 
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Budget 2022-25 – ØU 40-37 – Stengårdsvejssekretariatet, Administration – 650 t. kr. 
årligt fra 2022 og frem. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Områdefornyelse i Banegårdsområdet og Norgesgade 
 
2. Beskrivelse af forslag   
Der afsættes midler til at planlægge og gennemføre områdefornyelse for et område om-
kring banegården og Norgesgade i Esbjerg.  
 
Udviklingsforslaget har fire hovedmål:  

 At løfte området både funktionelt og æstetisk.  
 At skabe attraktive offentlige grønne byrum med aktiviteter for alle aldersgrupper.  
 At gøre banegårdsområdet til en aktiv del af byen. 
 At gøre anvendelsen af den kollektive trafik, bus og tog mere attraktiv. 

 
Områdefornyelsen tager udgangspunkt i en række forbedringer og fornyelser, som frem-
går af vinderforslaget fra den i 2020 afholdte konkurrence om ”Helhedsplan for transfor-
mation af Banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg”. I vinderforslaget er indar-
bejdet en række input fra den borger- og interessentinddragelse, der foregik undervejs i 
konkurrenceprocessen. 
 
Områdefornyelsen vil have stort fokus på forbedring og fornyelse af Banegårdspladsen 
samt omdannelse af Norgesgade til en attraktiv supercykelgade. Delindsatserne vil blive 
beskrevet nærmere i et byfornyelsesprogram, som skal sætte rammen for områdeforny-
elsens gennemførelse. Byfornyelsesprogrammet skal godkendes særskilt af Byrådet. 
 
Budgettet tager udgangspunkt i vinderforslagets økonomiske overslag for de relevante 
delprojekter. Overslagene er efterfølgende tilstræbt fremskrevet i henhold til den mel-
lemliggende periodes prisstigninger. Budgettet er derfor forbundet med en vis usikkerhed. 
 
Områdefornyelsen finansieres med lånemidler efter byfornyelsesloven, da projektet kan 
gennemføres inden for rammerne i Lov om byfornyelse og byudvikling. Der optages by-
fornyelseslån på 95% af områdefornyelsens samlede budget. 
 
Der afholdes allerede driftsudgifter på Banegårdspladsen og Norgesgade, idet disse alle-
rede udgør offentlige by- og gaderum på nuværende tidspunkt. Behovet vurderes at væ-
re det samme efter fornyelsen. 
 
Tidsplan for realisering af områdefornyelsesprogrammet: Program udarbejdes og projek-
ter planlægges i 2. halvår 2023. Gennemførelse over årene 2024-2029. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Områdefornyelse i Banegårdsområdet 
og Norgesgade 

15,0 48,4 359,0 885,7 
     
Anlæg 300,0 600,0 6.000,0 8.000,0 
Lån -285,0 -570,0 -5.700,0 -7.600,0 
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Afdrag  0,0 11,4 34,2 262,0 
Rente 0,0 7,0 24,8 223,7 
     

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Byfornyelseslånet tilbagebetales over 25 år. 
 
Samlet set er den forventede anlægssum 30 mio. kr., hvorfor der til gennemførelsen af 
projektet ligeledes er behov for 9 mio. kr. i 2027, 6 mio. kr. i 2028, samt 100 t. kr. i 
2029. Der kan hjemtages lån for 95% af den samlede anlægssum på 30 mio. kr.  
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1.  Bydelspark Remiseparken – Borgerinddragelse, skitsering af 
anlægsoverslag 
 
2. Beskrivelse af forslag  
På arealet mellem Street Mekka, jernbanen og kolonihaveforeningerne ved Langelandsvej 
anlægges den fjerde store bypark i det centrale Esbjerg, Remiseparken. Arealet er lokali-
seret i et område, hvor der vurderes at være et stort behov for en bypark, da området er 
underforsynet med grønne rekreative arealer.  
 
I en bypark skal der være plads til arrangementer og pladskrævende aktiviteter. Eksem-
pelvis motionsmuligheder, aktiviteter der understøtter det populære Street Mekka, eller en 
rolig tur i det grønne.  
 
Parken får en størrelse og har en placering, hvor den kommer til at fungere som bypark 
for lokalområdet på lige fod med Byparken, IC Møllerparken og Vognsbølparken. 
 
Udvikling af Remiseparken som en park vil ske gennem borgerinddragelse og hvor stedets 
unikke kvaliteter vækkes til live. Skitseringen udføres internt med ekstern rådgivning. 
 
Det forventes, at der kan være interesse for fondsdeltagelse. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Bydelspark Remiseparken - Borgerind-
dragelse, skitsering anlægsoverslag, an-
læg 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personalekonsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 



Plan & Byudviklingsudvalget   PB 20-51 
Veje og grønne områder Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Trafikplan, Ribe By 
 
2. Beskrivelse af forslag  
For af opnå ejerskab til en fremtidig omlægning af trafikken i Ribe foreslås det, at forskel-
lige scenarier til en større fredeliggørelse af middelalderbyen udføres som forsøg i som-
mermånederne i de kommende år. Forsøgene følges op med systematiske trafiktællinger 
på samme tidspunkt hvert år. 
 
Målet med forsøgene er, at turister i større omfang end nu benytter de store parkerings-
pladser nord, øst og syd samt Hovedengen samtidig med, at beboere og andre med ærinde 
i middelalderbyen som eksempelvis varelevering og håndværkere nemmere end nu kan 
færdes i middelalderbyen. 
 
Et væsentligt mål er også, at handelslivet i middelalderbyen ikke vil komme til at opleve 
en nedgang i omsætningen. 
 
Forsøgene vil blive fulgt op med inddragelse af borgerne, forretningslivet samt turister-
hvervet og andre i Ribe middelalderby. I år 2023 og 2024 indsamles der data, og i år 
2025 igangsættes forsøgene, hvorfor beløbet er højere i dette år. 
 
Det er målet, at forsøgene kan gøres permanente ved relativt få og enkle indgreb. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Trafikplan, Ribe By 100,0 100,0 310,0 10,0 
      Anlæg 100,0 100,0 300,0 0,0 
      Afledt drift 0,0 0,0 10,0 10,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personalekonsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Skovrejsning 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg kommune er skovfattig. Den netop vedtagne sektorplan for Park, Skov og Fril-
uftsliv har en målsætning om etablering af 100 ha skov. Etablering af skov kan ske i 
samarbejde med eksterne parter. 
 
Staten har udvist interesse for skovrejsning med kommunal medfinansiering (60-70%). 
Private virksomheder har vist interesse for at købe CO2-aflad i kommunale skove frem 
for udenlandske energiprojekter.  
 
Din Forsyning har også udvist interesse for skovrejsning af hensyn til især grundvands-
beskyttelse.  
 
Mere skov vil udover at binde CO2 også øge biodiversiteten og skabe nye rekreative om-
råder. En investering på 1,0 mio.kr vil give en CO2 besparelse på ca. 43 tons/år i 100 år. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til skovrejsning i budgettet. Skovrejs-
ningen kan både ske på kommunal jord og på privat med tilskud. 
 
Der foreslås afsætning af en pulje på 2,0 mio. kr./år. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Skovrejsning 0,0 2.000,0 2.040,0 2.080,0 
      Anlæg 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 

Drift afledt  0,0 0,0 40,0 80,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Tilbageførsel af reduktion kapitalbevarende midler (Vejkapita-
len) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
 
Ved budget 2017-20 afsatte Byrådet yderligere midler til kapitalbevarende midler. Ved 
budget 2020-23 blev disse midler reduceret betydelige. Reduktion fra 2020 blev i mindre 
omfang tilbageført ved budget 2021-24.  
 
Tilbageførslen af den resterende reduktion vil forhindre, at vejkapitalen løbende udhules. 
I 2022 er der allerede udfordringer på vejafvanding og samgravningsprojekter.  
 
Tilbageførslen i 2026 på 15,0 mio.kr. udrulles ligeledes i kommende budgetår. 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Budget til bevarelse af kapitalapparat 
(TBU 2018)

25 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9

Budget til bevarelse af kapitalapparat (jf. 
efterfølgende budgetvedtagelser)

17 21.4 19.9 21.9 23.9 15.9 15.9
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilbageførsel reduktion Kapitalbeva-
rende (Vejkapitalen), anlæg 

9.000,0 7.000,0 15.000,0 15.000,0 
Områdets totale budget 18.900,0 23.900,0 15.900,0 15.900,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2020-23 – Reduktion på i alt 49,5 mio. kr.  
Budget 2021-24 – delvis tilbageførsel reduktion i alt 20,0 mio. kr.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Forhøjelse af pulje til trafiksikkerhed 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Fortsættelse af arbejdet med uheldsbekæmpelse. Beløbet foreslås forhøjet med 0,75 mio. 
kr. i 2023 og 1,5 mio. kr./år fra 2024. 
 
De lette og billigere løsninger er efterhånden gennemført og de fremtidige trafiksikker-
hedsprojekter må forventes at være mere udgiftstunge. 
 
Der er i det nuværende budget afsat en årlige ramme på ca. 5,4 mio. kr. til trafiksikker-
hedsfremmende foranstaltninger. 
 
Forhøjelsen udrulles ligeledes i efterfølgende år. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af pulje til trafiksikkerhed, 
anlæg 

750,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 
Områdets totale budget 5.383,6 5.383,6 5.383,6 5.383,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-25 – Puljen blev i 2021 forhøjet med 1,5 mio. kr. øremærket til sikre sko-
leveje.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan samt udmøntning 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Puljen til trafiksikkerhed omfatter i dag også støjdæmpning. Støjdæmpning langs eksiste-
rende veje er imidlertid ikke blevet prioriteret i mange år.  
 
Forvaltningen modtager en del henvendelse med ønske om støjdæmpning. 
  
Nyeste forskning viser, at trafikstøj har skadelig helbredsmæssige konsekvenser. I budget 
2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en støjhandlingsplan, som vil være 
grundlaget for en årlig politisk prioritering af tiltag.  
 
Det er forvaltningens forventning, at der afsættes et fast årligt beløb på 1,0 mio. kr. til 
formålet, som rækker ud over budgetperioden. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan 
samt udmøntning, anlæg 

0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personalekonsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
2022-26 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af støjhandleplan. 



Plan & Byudviklingsudvalget   PB 20-56 
Veje og grønne områder Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Etablering af asfaltbump i Havnegade samt regulering af kryd-
set Kirkegade 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Granitbelægningen i krydset Havnegade og Kirkegade foreslås udskiftet med asfalt. Sam-
tidig fjernes 2 jernpullerter i krydset, som jævnligt bliver påkørt.  
 
For at lede gående sikkert til og fra Kirkegade over på den modsatte side af Havnegade 
forlænges et af plantebedene langs Havnegade. 
 
I budgettet er der medtaget udgifter til etablering af 2 permanente asfaltbump i Havne-
gade.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af asfaltbump i Havnegade 
samt regulering af krydset Kirkegade, 
anlæg 

1.000,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Signalanlæg i krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej samt om-
bygning af krydset 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med etablering af det nye boligområde i Hjerting vurderes det, at behovet for ombygning 
af krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej bliver endnu større.  
 
Bedre svingforhold i dette kryds vurderes desuden at kunne overflytte trafik, der ellers 
ville vælge at køre gennem Guldager Kirkeby og videre mod Sdr. Tobølvej til Hjerting 
Strandvej. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Signalanlæg i krydset Hjerting Lande-
vej/Vestkystvej samt ombygning af 
krydset 

0,0 500,0 4.100,0 100,0 

      Anlæg 0,0 500,0 4.000,0 0,0 
Drift 0,0 0,0 100,0 100,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Pulje til skitseprojekter m.v. – forbedret anlægsstyring 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje til udarbejdelse af forundersøgelser, analyser 
og skitseprojekter. 
Udarbejdelse af skitseprojekter vil kvalificere løsninger og prissætning af udviklingsforslag 
til budgettet og er i tråd med de tiltag Teknik & Miljø arbejder med for at styrke økonom-
istyringen. 
 
I den nuværende budgetproces udarbejdes forslag til budget på et meget forskelligt 
grundlag. 
 
I nogle forslag et der et tydeligt behov og en klar løsning og der bedes derfor om budget 
til både projektering og gennemførelse. 
I andre er det mere usikkert og der søges derfor kun om budget til projektering. 
 
Der er således ikke tale om nye ønsker i budgetprocessen, men puljen vil erstatte forslag, 
hvor der kun søges om midler til projektering. 
 
Det foreslås, at Teknik & Miljø prioriterer projekter til puljen og at Plan & Byudviklingsud-
valget orienteres om projekterne 2 gange årligt.  
 
2023 puljen vil være indeholdt disponering til: 

 Grådybet ved Rypners – Trafikanalyse og forprojekt. 
 Rådmandsvejle Bro (Hjorthvad å/Obbekærvej) 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til skitseprojekter m.v. 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nye byggemodningsprojekter – forhøjelse af rammen til bygge-
modning 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I budget 2023-26 ønskes gennemført to nye byggemodningsprojekter. Det drejer sig 
om et større nyt boligområde i den østlige del af Bramming og på Ribe Jernindustri i Ri-
be. 
 
Nyt boligområde i Bramming Øst 
På syd- og nordsiden af Parkvej ønskes fra 2023 igangsat en større byggemodning, som 
vil sikre, at der i Bramming også fremadrettet er ledige parcelhusgrunde til salg. I 
Bramming er der medio 2022 12 ledige kommunale byggegrunde (Stejlgårdsparken).  
 
Lokalplanlægningen for det nye boligområde er igangsat og den forventes vedtaget ved 
årsskiftet 2022-23. Lodsejerne i lokalplanområdet har fremsendt salgstilbud på jorden 
på i alt 11,2 mio. kr. 1. etape af udstykningen vil omfatte arealerne syd for Parkvej, 
med 42 parcelhusgrunde og en mindre storparcel til en forventet byggemodningspris på 
9,35 mio. kr. Derudover skal der i forbindelse med 1. etape udføres arkæologiske un-
dersøgelser i den sydlige del af lokalplanen for forventeligt 1,1 mio. kr. og foretages ne-
drivning af bygninger for ca. 1 mio. kr. 
Byggemodning veje – 6,3 mio. kr. i 2023 og 2.3 mio. kr. i 2025 
Byggemodning grøn – 0,2 mio.  kr. i 2025 og 0,05 mio.  kr. i 2026-28 
Hertil kommer afledt drift. 
 
I forbindelse med 1 etape bliver 15 grunde udbudt til salg, disse grunde forventes at 
indbringe en indtægt på samlet set 5,4 mio. kr. i 2023 og 2024, hertil er der afledte 
omkostninger (Tilslutningsbidrag) på 1,5 mio. kr. i 2023. 
 
Boligområde på Ribe Jernindustri 
Esbjerg Kommune har ved årsskiftet 2021-22 købt Ribe Jernindustri for ca. 62,5 mio. 
kr. med henblik på at omdanne området på mere en 25.000 m² til et nyt rekreativt bo-
ligområde med ca. 250 boliger. For at kunne realisere skal de eksisterende fabriksbyg-
ninger i 2023 nedrives, hvilket vurderes at koste ca. 12 mio. kr. Derefter skal området 
byggemodnes, med etablering af veje, belysning og stier i perioden 2025-2027 til en 
samlet pris på 27,5 mio. kr. Derudover kommer mindre udgifter til grønne områder, 
som først kendes, når der er udarbejdet ny lokalplan for området.  
Byggemodning veje inkl. nedrivning – 12 mio. kr. i 2023, 9,35 mio.kr. i 2025 og 9.1 mio. 
kr./år i 2026 og 2027. 
Byggemodning grøn – beregning/budget afventer ny lokalplan. 
Hertil kommer afledt drift.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
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Nye byggemodningsprojekter – forhø-
jelse af rammen til byggemodning 

30.946,0 -4.044,1 13.320,3 9.495,1 
    Parkvej, 1 etape, anlæg     
    Byggemodning veje 6.293,7 0,0 2.697,3 0,0 
    Byggemodning grøn 0,0 0,0 197,1 49,3 
    Bygningsnedrivning 1.000,0 0,0 0,0 0,0 
    Jordopkøb 11.200,0 0,0 0,0 0,0 
    Arkæologi 0,0 150,0 950,0 0,0 
    Salgsindtægter -1.080,0 -4.320,0 0,0 0,0 
    Afledte omkostninger til salget 1.532,3 0,0 0,0 0,0 
     
    Ribe Jernindustri, anlæg     
    Byggemodning veje 0,0 0,0 9.350,0 9.075,0 
    Bygningsnedrivning 12.000,0 0,0 0,0 0,0 
     
    Drift, afledt 0,0 125,9 125,9 370,8 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Esbjerg Lufthavn – Parkeringsforhold  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Lufthavn har et parkeringsanlæg af ældre dato. Det er driftsmæssigt tungt og 
opleves ikke som sikkert og professionelt af kunderne. 
 
Parkering er en vigtig indtægtskilde for en lufthavn. Det vil være en kommerciel fordel at 
kunne lave individuelle og differentierede kampagner i forskellige situationer og overfor 
nye kunder. 
 
Smart Parkering 
Parkeringsanlægget fik en opgradering i 2008 og der opleves i dag stigende omkostninger 
til support og vedligeholdelse. Det betyder, at der pt. er behov for, at en medarbejder 
står standby, når passagerer ankommer, da der ofte er problemer med at betale, få kvit-
teringer og køre ud af parkeringsanlægget. Hvilket betyder, at parkeringsanlægget i dag 
ikke er på niveau med nutidens betjeningsløse anlæg.  
 
Parkeringsanlægget i dag 
Det er driftsmæssigt ustabilt. Billetter sætter sig fast, kvitteringer skrives ikke ud og vi 
mister P-indtægter og oplever, at to biler når at køre ud på en billet. Det er administrativt 
tungt at udarbejde dokumentation til kunder, og at udstede p-kort.  
 
Estimeret driftsudgifter eksisterende parkeringsanlæg   
Estimeret timeforbrug Trafikkontoret per uge:  4 timer 
Estimeret timeforbrug Tekniskafdeling per uge:  2 timer 
Årligt estimeret timeforbrug 312 timer/årligt af 350 kr. 109.200 kr. 
Årlige udgifter til support og vedligeholdelse (VeTech) (2021) 84.000 kr. 
    
En uges parkering 480 kr.   
Estimeret svind årligt, to biler på en billet (1-2 gange/uge) a 480 
kr.): 38.000 kr. 
    
Årlig samlet driftsudgifter/svind 231.200 kr. 

 
Sikkerhed og oplevelse 
Kunderne skal føle, at parkeringen er sikker og professionel. 
Når parkeringsanlægget ikke virker, kvitteringer og billetter ikke udskrives, er det til irri-
tation for kunderne. Lufthavnen har svært ved at servicere de større kunder med efters-
purgte parkerings-data. Kundeoplevelsen fra en af vores større virksomheder (NorSea) 
er af den opfattelse, at det er usikkert at parkere i Esbjerg Lufthavn og man foretrækker 
Billund. 
 
Smart parkeringsanlæg 
Et nyt parkeringsanlæg skal være betjeningsfrit og opleves sikkert og professionelt:  
 

 Betalingsautomat ved ind og udkørselsautomater og bomme 
 Administrationsmodul, der giver mulighed for oprettelse af abonnementer for virk-

somheder 
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 TV-overvågning 
 Nummerpladescanner 
 Automatisk generering af kundelister 
 Bemandingsfri betjening 24/7 
 Mulighed for individuelle kampagner og differentierede parkeringspriser 
 Ved et nyt parkeringsanlæg vil prisen stige 10% til 528 kr. per uge. 

 
Et nyt parkeringsanlæg vil have følgende økonomi: 
 
Nyt Parkeringsanlæg   
Anskaffelse nyt parkeringsanlæg 1.200.000 kr. 

   
Total indtægter parkering i 2021                 2.600.000 kr.  
Prisstigning ved nyt anlæg på 10 %                                   260.000 kr. 
Besparelse - Årlig samlet driftsudgifter/svind 231.200 kr. 
Hosting og licensaftale udgift årligt  -90.000 kr. 

   
Samlet årlige besparelser og indtægter baseret på 2021 trafik 401.200 kr. 
 
Ved parkering som i 2021 vil anlægget være tilbagebetalt efter ca. 3 år. 
 

  Investering Indtægter Udgifter 
Break-
even   

Smart Parkering 1.200.000 - 260.000 -141.200 3 år   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Esbjerg Lufthavn – Parkeringsforhold  1.200,0 -401,2 -401,2 -401,2 
      Anlæg 1.200,0 0,0 0,0 0,0 

Drift, indtægter 0,0 -260,0 -260,0 -260,0 
Driftbesparelse, udgifter 0,0 -141,2 -141,2 -141,2 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Forhøjelse af rammen til vedligehold af kommunale 
ejendomme – tilbageførsel af reduktioner, samt løbende tilførsel 
af budget 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Ved budgetlægning for 2020-2023 blev rammen reduceret med 5,0 mio. kr./år. 
Reduktionen af vedligeholdelsesrammen ved budget 2020 medfører, at efterslæbet på 
vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme hvert år forøges. Det medfører flere 
udgifter til afhjælpende vedligehold og at værdien af bygningerne forringes.   
                                                
I starten af 2021 blev der igangsat en analyse, der skulle belyse efterslæbet på både den 
indvendige og udvendige vedligeholdelse. Analysens data er fremkommet med baggrund 
i bygningssyn på hele den omfattede bygningsmasse.  
 
Byggeri, vedligehold og energi har i 2014/2015 i samarbejde med firmaet Caretaker ApS 
udviklet et program, der giver mulighed for at indsamle data, så efterslæb på kommunens 
bygningsmasse kan dokumenteres.  
 
Dette udviklingsforslag vedrører den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejen-
domme. 
 
Konklusion af analysen: 
Beregningen viser, at der et behov for ca. 110 kr./m², hvis der ikke skal oparbejdes et 
efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Da det aktuelle nøgletal 
beregnet ud fra budgettet er 74 kr./m², er der pt. et gab på 36 kr./ m² svarende til ca. 
20,2 mio. kr. årligt. 
 
Tilbagerulning af besparelse på opretning, 5 mio. kr. årligt 
Ved en tilbagerulning af besparelsen fra 2020 på 5 mio./år, svarer det til at nøgletalsbud-
gettet reguleres fra 74 kr./ m² til 83 kr./ m². 
 
Da det aktuelle nøgletalsbehov er 110 kr./m², vil der fortsat være et gab på 27 kr./ m² 
svarende til ca. 15,2 mio. kr. årligt. 
 
Ved tilbagerulning af besparelsen er der altså fortsat et behov for tilførsel af yderligere 
midler, hvis bygningsmassens værdi skal opretholdes. 
 
Der er til beregningen taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning over 4 år, da 
man vurderer, det giver et retvisende billede af, hvad rammen skal forhøjes med frem-
adrettet for at opretholde velfungerende bygninger.   
 
Det er ikke bæredygtigt at akkumulere et efterslæb, da det vil undergrave målsætningen 
om at nedbringe CO2 udledningen. Miljømæssigt er det bedre at vedligeholde frem for at 
udskifte. 
 
For at minimere det underbudgetterede område anbefales det, at den tidligere reduktion 
på 5,0 mio. kr. tilbageføres i 2024 og i efterfølgende budgetår og der via en trappemodel 
påbegyndes tilførsel af budget til området på 2 mio. kr./år i budgetperioden 2025 – 2032 
for ikke at generere et stigende efterslæb. I 2032 vil den samlede tilførsel til budgettet 
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udgøre i alt 16,0 mio. kr. Forhøjelse af budgettet med 16,0 mio. kr. fortsætter i 2033 og 
i efterfølgende år. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af rammen til vedligehold 
af kommunale Ejendomme – 
Tilbageførsel af reduktioner og 
løbende tilførsel af budget, anlæg 

0,0 5.000,0 7.000,0 9.000,0 

Områdets totale budget 42.256,7 42.392,0 42.426,0 42.446,5 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2020-23 Budgettet blev reduceret med i alt 15,5 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. 
kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr./år i 2022-23 og efterfølgende år. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Seks boliger til udsatte 
Etablering af flere billige almene boliger, skal imødekomme den øgede efterspørgsel 
efter denne boligtype, der forventes de kommende år som følge af boligpolitiske og 
socialpolitiske tiltag lokalt og på landsplan.  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med implementeringen af Esbjerg kommunes hjemløsestrategi med Housing First 
tilgangen og intentionerne i den kommende landsdækkende hjemløseaftale, hvor flere 
hjemløse fra 2025 skal tidligere i egen bolig, vil der komme et behov for flere boliger, 
der kan rumme disse målgrupper.  Især hjemløseaftalens ændring af refusionsreglerne 
på forsorgshjemmene, forventes at få en effekt på boligbehovet.  
 
I dag er der refusion fra staten på 50%, når borgere er på forsorgshjem.  
Fremover forventes det vedtaget, at statsrefusionen vil være i max 3 måneder for at 
understøtte at forsorgshjem er en akutforanstaltning, og borgerne skal ud i egen bolig 
med støtte eller i et botilbud. 
 
De boligtyper, der traditionelt kan anvendes til målgruppen, er private lejligheder, 
skæve boliger eller mindre almene boliger.   
 
Esbjerg kommune har senest opført 6 skæve boliger ved Novrupvej til samme 
målgruppe.  
 
De 6 boliger på Novrupvej er bygget i 2020. boligerne er opført som seks boliger på 40 
m2. Boligerne indeholder et opholdsrum/køkken, et soveværelse samt et bad/toilet. 
Boligerne er bygget, så de har fornuftige vedligeholdelses- og opførelsesudgifter og 
robusthed i forhold til den daglige brug. Boligerne ligger udenfor byen – men alligevel i 
gåafstand til indkøb og Misbrugscentret for eksempel.   
 
Forvaltningen vurderer umiddelbart, at opførelsen af seks almene boliger til omtalte 
målgruppe, kan ske med inspiration og erfaringer fra boligerne ved Novrupvej. 
 
Forvaltningen er i dialog med Teknik & Miljø i forhold til hensigtsmæssige placeringer af 
boligerne. I indeværende sag er anlægsøkonomien beregnet ud fra en placering ved 
Novrupvej, hvor der allerede er byggemodnet til opførelse af yderligere 6 boliger. 
 
Ved tilsagn om midler i budget 2023 udarbejdes et ideoplæg til behandling i Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, der beskriver boligernes indretning, placering, økonomi og 
forventede tidsplan for opførelse. 
 
Forvaltningen vil inddrage Udsatterådet i arbejdet med ideoplægget. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget indebærer en forøgelse i antallet af mindre og prisbillige boliger til udsatte 
målgrupper. 
 
4. Økonomi  
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Ejendomme har vurderet, at en opførelse af 6 almene boliger på den byggemodnede 
grund ved Novrupvej, beløber sig til ca. kr. 7,2 mio. 
 
Den kommunale udgift udgør 10% heraf (kr. 720.000). Resten udgøres af tilskud til 
opførelse af almene boliger (88%) samt beboerindskud (2%). 
 
Såfremt der anvendes en model som ved Novrupvej, hvor der opføres boliger af 40 
kvm, da vil huslejen eksklusiv forbrug udgøre ca. kr. 5.000 pr. måned, før tilskud i form 
af boligstøtte. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Seks almene boliger til en særligt 
udsat gruppe 

0,0 500,0 220,0 0,0 
Bruttoanlæg 0,0 500,0 6.700,0 0,0 
Lånefinansiering  0,0 -6.336,0 0,0 
Beboerindskud  0,0 -144,0  
     

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
I forhold til samme målgruppe blev der i 2020 opført seks skæve boliger på Novrupvej. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ombygning af Basen og Psykologisk Center Esbjergs fysiske 
rammer 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Investeringsforslag vedrørende ombygning af Basens nuværende matrikler med henblik 
på at imødekomme kapacitetsudfordringer ved Basen og Psykologisk Center Esbjerg, 
samtidig med at politisk vedtaget besparelse på husleje ved Psykologisk Center Esbjerg 
udmøntes. 
 
Forvaltningen har afdækket mulighed for, at en investering i ombygning af to af 
kommunens bygninger kan medføre en bedre kapacitetsudnyttelse, samtidig med at en 
tidligere politisk vedtaget besparelse kan udmøntes. 
 
Tilbuddet Basen har siden 2019 oplevet en stigning i sagsantallet fra 69 til 110 
indskrevne børn og unge og tilbuddet oplever generelt et øget pres på de fysiske 
rammer, som følge af efterspørgslen. 
  
Ligeså oplever Psykologisk Center Esbjerg et pres på de nuværende rammer, grundet 
en større efterspørgsel efter psykologydelser, der ikke kan løftes under de nuværende 
fysiske rammer. 
 
Udover ovenstående kapacitetsudfordring, er der for Psykologisk Center Esbjerg, som 
en del af handleplanen fra budget 2020, forudsat en huslejereduktion.  
 
Forvaltningen har udarbejdet en plan for ombygning af Basens nuværende matrikler, 
Askekrattet 1 og Darumvej 112, der kan sikre begge tilbud en øget kapacitet, samtidig 
med at Psykologisk Center Esbjerg kan indfri den politisk vedtagne huslejebesparelse. 
 
Forslag til optimering af de fysiske rammer i kommunale bygninger 
 
Udvidelse af Askekrattet 1 
Basens nuværende bygning på Askekrattet 1 udvides med 250 m² til i alt 850 m². 
Ejendomme vurderer at ombygningen koster 4,5 mio. kr. plus udgifter til inventar. 
Denne ekstra plads vil medføre, at Basens aktiviteter på Darumvej 112 kan nedlægges 
og flyttes sammen med basens øvrige aktiviteter i Askekrattet 1. Ved denne omlægning 
opnås der ekstra kapacitet og afskærmningsmuligheder, der øger tilbuddets kapacitet 
og mulighed for bedre at imødekomme den aktuelle efterspørgsel. 
 
En samling af tilbuddets aktiviteter vil ligeså effektivisere den daglige drift, 
ledelsesopgaver og mulighed for bedre og mere fleksibel udnyttelse af 
personaleressourcerne.  
 
Ved Basens udflytning fra Darumvej 112, kan matriklen anvendes til Psykologisk Center 
Esbjerg.  
 
Udvidelse af Darumvej 112  
Med en ombygning og udvidelse af Darumvej 112 med 215 m² til i alt 427 m², kan 
matriklen opfylde Psykologisk Center Esbjergs behov for fysiske rammer og indretning 
til psykologisk konsultation og terapeutisk arbejde. Ejendomme vurderer, at 
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ombygningen beløber sig til 5,5 mio. kr. plus inventar der ikke kan medbringes fra 
nuværende lejemål. 
 
Psykologisk Center Esbjerg kan ved en flytning til Darumvej 112 opsige nuværende 
lejemål og dermed reducere huslejeudgifterne som politisk besluttet. 
 
Det forventes, at de to matrikler efter ombygning som beskrevet ovenfor, kan stå 
indflytningsklar pr. 1. januar 2025, såfremt der fra budgetår 2023 kan afsættes midler 
til projektering og licitation. Selve byggeperioden vil løbe i år 2024. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget indebærer, at Basen i højere grad kan imødekomme barnets eller den unges 
behov for afskærmning og gradvis eksponering, hvilket er vigtigt for at kunne lykkedes 
med behandlingen. Det vil give bedre mulighed for at understøtte barnets/den unges 
trivsel og livskvalitet.  
 
For PCE vil forslaget betyde, en optimering af rammerne i forhold til at understøtte det 
terapeutiske arbejde og afholdelse af samtaler. Derudover vil flytningen til Darumvej 
medføre at PCE får en parkeringsplads, hvilket gør tilbuddet mere tilgængeligt for 
borgerne.  
 
4. Økonomi  
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     

Anlæg – udbygning Askrattet og Darumvej 1.000,0 9.000,0 500,0 0,0 
     

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Ejendomme forventer at ombygningen af de to matrikler beløber sig i 10 mio. kr. i alt. 
Hertil vurderer forvaltningen at der skal indkøbes inventar for i alt 0,5 mio. kr. til de to 
matrikler efter ombygning og udvidelse. 
 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslaget vedrørende Basen vil bidrage til mindre kørsel mellem tilbud samt 
effektivisering af den daglige drift og ledelsesopgaver, hvilket kan frigive tid, som i 
stedet kan bruges til aktiviteter med børnene og de unge. Derudover vil forslaget 
medføre mere hensigtsmæssige rammer og arbejdsforhold til personalet, som i de 
nuværende rammer er meget begrænset i forhold til kontorer og personalefaciliteter.  
 
Flyttes PCE til Darumvej vil det tillade, at man kan tilbyde bedre arbejdsforhold, da de 
nuværende rammer ikke er optimale i forhold til afholdelse af samtaler.  
 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ombygning af Specialcentret RABU, Bøge Alle 7  
Bøge Allé 7 er et botilbud til 6 børn og unge mellem 0 og 25 år med betydelige og varigt 
nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner – herunder gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Forslag om optimering af de fysiske rammer på Specialcentret, Bøge Allé 7, der har 
utidssvarende fysiske rammer i forhold til nutidens krav og behov i forhold til 
målgruppen.  
 
Ny viden understøtter, at især de gennemgribende udviklingsforstyrrelser i særlig grad 
stiller krav til de fysiske rammer. 
 
Nuværende fysiske rammer 
De nuværende bygningsmæssige rammer understøtter ikke børnenes behov for 
forudsigelighed og struktur. Der er ikke mulighed for inddeling i smågrupper og lave 
individuel afskærmning. Børnene tåler ikke de mange forstyrrelser og støj. De har svært 
ved at rumme hinanden, gæster i huset og at mange mennesker er samlet.  
 
De nuværende opholdsrum/stue er i dag gennemgangsrum for adgang til værelser og 
badeværelser, hvilket er særdeles uhensigtsmæssig. Hvis børnene/de unge har besøg af 
forældre eller andre, er der pt. ikke mulighed for, at de kan tilbydes et fællesareal/stue 
at være i. De er således henvist til at være sammen på værelserne, hvor pladsen er 
trang og aktivitetsmulighederne begrænsede. 
 
Det nuværende køkken er ligeledes gennemgangsrum for adgang til opholdsrum, 
værelser og badeværelser. Det er ikke optimalt indrettet i forhold til arbejdsgange og 
sikkerhed. Der er f. eks. gangareal forbi en indbygget ovn.   
 
Forslag til optimering af de fysiske rammer 
Der er behov for 2 fælles opholdsrum/stuer, hvoraf minimum det ene, ikke skal være en 
del af gangarealet. Det vil give mulighed for et hyggeligt hjemmemiljø, der er 
indbydende og understøtter besøg fra forældre, søskende og andre i netværket. Det vil 
understøtte det pædagogiske arbejde med børnene/de unge, at de kan opdeles i mindre 
grupper og afskærmes. 
 
Der er brug for et fælles køkken og to separate spisesteder – igen for at kunne opdele 
sig og skærme af for indtryk.  
 
Der ønskes separat indgang til Bøge Allé 7 og Bøge Allé 9. Dette af hensyn til 
nedbringelse af konflikter beboerne imellem, når de kommer og går.  
 
Der er generelt behov for optimering af garderobefaciliteter og depotplads. 
 
Ejendomme vurderer, at ombygningen beløber sig til ca. 3,8 mio. kr. Hertil må 
forventes ca. 0,8 mio. kr. til genhusning, i form af udgifter til midlertidig leje af lokaler 
og ekstra bemanding.  
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det vil give bedre mulighed for at vedligeholde og udvikle barnets/den unges 
færdigheder og understøtte barnets/den unges trivsel og livskvalitet. Forslaget 
indebærer, at der i højere grad kan arbejdes med individuelle målsætninger i forhold til 
det enkelte barn/den unge. 
 
Forældrene vil opleve, at deres børn får bedre vilkår i et mere tidssvarende tilbud. 
Forældrene vil selv opleve, at de får bedre vilkår for at være sammen med deres børn – 
og have bedre mulighed for at deltage i hverdagen og botilbuddets aktiviteter – lige 
som det vil åbne tilbuddet mere op for andre i netværket og frivillige. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ombygning og renovering af 
Specialcentret Rabu, Bøge Alle 7 

1.250,0 3.374,0 0,0 0,0 
      Anlæg 1.250,0 2.545,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 829,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget   0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
I forbindelse med genhusning vil der være behov for ekstra bemanding – herunder en 
vågen nattevagt. Dette er indregnet i den samlede anlægssum. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Bygningen Bøge Allé 3 er i 2012/2013 blevet ombygget 
Bygningen Bøge Allé 1 er i 2014/2015 blevet ombygget 
Bygningen Bøge Allé 9 er i 2015/2016 blevet ombygget  
Bygningen Bøge Allé 5 ombygges i 2019 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Opførelse af gymnastiksal med redskabsrum ved Vitaskolen i 
forbindelse med salg af Gjesing Fritidscenter 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Medio 2021 henvendte SOSU-skolen sig til Esbjerg Kommune med en forespørgsel om 
muligheden for at købe Gjesing Fritidscenter inkl. mindre græsareal mod Stormgade til 
brug for SOSU-skolens påtænkte udvidelse. 
 
I forlængelse af henvendelsen havde Fritid Sundhed & Omsorg en længere proces med 
de knap 20 foreninger, som er daglige brugere af Gjesing Fritidscenter, både 
fællesmøder og individuelt med hver forening. 
 
Ud fra de individuelle møder er konklusionen, at stort set alle foreninger enten kan 
genhuses i andre fritidsfaciliteter i Gjesing eller udenfor Gjesing. Fælles for lokalområdet 
er dog, at man helst ser Gjesing Fritidscenter bevaret som en kommunal fritidsfacilitet i 
lokalområdet. Der er derfor fremsendt argumentation for fastholdelse af Gjesing 
Fritidscenter, ligesom der er afleveret underskriftsindsamling. 
 
Det skal hertil nævnes, at en del af foreningerne gør brug af depotlokalerne på Gjesing 
Fritidscenter, dog er Esbjerg Kommune jf. Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at 
sikre depotlokaler til foreningerne. Men de stilles naturligvis til rådighed i det omfang, 
der findes depotlokaler. 
 
Dette udviklingsforslag omhandler ikke salg af Gjesing Fritidscenter, men derimod om, 
at hvis genhusningen skal lykkes nogenlunde, så er der behov for, at der etableres en 
gymnastiksal med redskabsrum til Vitaskolen, men hvor skolens eksisterende 
omklædningsrum anvendes. 
 
Spangsbjerg IF Gymnastik har godt 800 medlemmer (som kommer fra både Gjesing 
Nord og Øst samt Gl. Gjesing), og har både børne- og voksenhold. Gymnastiksalene 
med redskabsrum på Gjesing Fritidscenter anvendes derfor både formiddag, 
eftermiddag og aften til diverse gymnastikhold, ligesom der kører samtidige hold med 
redskabsbrug i begge sale. 
 
Da gymnastik ikke er defineret som en ”halidræt”, vil SIF Gymnastik have vanskeligt 
ved at få tildelt tid i hallerne på Vitaskolen og Ungdomsskolen, Blåbjerggård, idet tiden i 
disse haller er udnyttet af halidrætter, som det så ikke vil være muligt at genhuse i 
andre haller. Her skal det også tages i betragtning, at hallerne er for store til de 
almindelige gymnastikhold. 
 
Det er heller ikke muligt at genhuse specielt formiddagstimerne i lokalområdet, idet 
fritidsfaciliteterne i dagtimerne anvendes af folkeskolen i området. 
 
Direkte adspurgt er Spangsbjerg IF Gymnastiks prioritering som følger: 1: Gjesing 
Fritidscenter, 2: tilbygning af gymnastiksal til Vitaskolen, 3: Spangsbjergskolen og 4: 
Gl. Vardevej. 
Prioritet 2 kan til nød gå, idet foreningen bliver i eget lokalområde, og idet børnene fra 
Gjesing Nord stadig kan cykle. Dette vil blive langt vanskeligere ved 3. og 4. prioritet. 
Hertil kommer, at der ved 4. prioritet vil være langt større risiko for afbookinger pga. 
aktiviteter hos øvrige brugere på Gl. Vardevej. 
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Udviklingsforslaget indeholder tilbygning til Vitaskolen med en gymnastiksal med 
redskabsrum inkl. mellemgang og teknikrum (samlet 334 m2), men hvor skolens 
nuværende omklædningsrum også anvendes til den nye gymnastiksal.  
 
For at løse gymnastikforeningens behov for formiddagstid, vil den nye gymnastiksal 
være disponeret til foreningsbrug hele dagen, men naturligt med den forudsætning, at 
Vitaskolen også kan booke ledig tid i dagtimerne, hvorved skolens facilitetsudfordringer 
også imødekommes. I 2021 anvendte gymnastikforeningen 7 formiddagstimer i ugen. 
 
Endelig vil der også være behov for, at der tildeles ”haltid” på Vitaskolen til 
gymnastikforeningen, så foreningens mulighed for dobbeltbrug af faciliteter fastholdes. 
 
Vitaskolen har været med i processen med projektudviklingen, og skolen har sammen 
med Fritid sikret, at der også fremover fysisk kan være en 11-mands fodboldbane på 
området. 
 
Slutteligt skal det nævnes, at der ikke i anlægsøkonomien i dette forslag er indregnet 
udgifter til separering af varme, vand og el ved Gjesing Fritidscenter (anslået ca. 
300.000 kr.), ligesom der ikke er indregnet etablering af nye adgangsforhold til 
tilbageblivende fritidsfaciliteter (Klubhus og omklædningsbygning til SIF Fodbold og 
boldbaneområde) ved Gjesing Fritidscenter (anslået ca. 200.000 kr.) og andre 
enkeltstående følgeudgifter ved salget (forberedelse af genhusningsfaciliteterne til mere 
fleksibel anvendelse).  
Alle disse følgeudgifter vil naturligt skulle indregnes i salgssagen og dermed finansieres 
af et provenu ved salg af Gjesing Fritidscenter. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- Opførelse af gymnastiksal ved 
Vitaskolen ifm. salg af Gjesing 
Fritidscenter 

1.800,0 9.000,0 0,0 0,0 

      Anlæg 1.800,0 9.000,0 0,0 0,0 
Drift (beregnes senere) ? ? ? ? 

Områdets totale budget (fritidsbygninger under 
Kultur & Fritidsudvalget) 5.980,2 5.987,3 5.954,9 5.954,9 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der vil være driftsudgifter for Vitaskolen til den nye gymnastiksal, men der vil samtidig 
være sparede driftsudgifter for Fritid ved salg af Gjesing Fritidscenter. Dog vil der også 
være øgede driftsudgifter for Fritid, når foreningerne fra Gjesing Fritidscenter skal 
genhuses andre steder – dette kan både være kommunale bygningsdriftsudgifter eller 
også lokaletilskud til enkelte foreningers private lejemål. 
 
Den nye gymnastiksal vil koste ca. 200.000 kr. i øgede driftsudgifter og den 
umiddelbare besparelse i driftsudgifterne på Gjesing Fritidscenter vil ligge på et højere 
beløb. Dog er det for tidligt at vurdere de øvrige følgeudgifter for Fritid på 
genhusningsdelen. 
 
Det er dog pt. vurderingen, at der ikke samlet set skal afsættes ekstra driftsøkonomi 
ifm. salg af Gjesing Fritidscenter og etablering af gymnastiksal ved Vitaskolen. 
 
En opgørelse og regulering af driftsbudgetterne på tværs af udvalgsområder vil senere 
blive indarbejdet i budgettet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Der vil være konsekvenser for politikområde Folkeskoler, idet den nye gymnastiksal 
tilbygges Vitaskolen, hvormed driften fremadrettet vil skulle varetages af skolen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Fritidsbygningsrammen er løbende reduceret i takt med politiske beslutninger om 
effektiviseringer, reduktion ved ingen prisfremskrivning, afhændelse af fritidsbygninger, 
og udvidet i forbindelse med politiske beslutninger om f.eks. etablering af Maritimt 
Center.



Kultur & Fritidsudvalget   KF 10-51 
Fritid Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Øget indendørs kapacitet ved Esbjerg Idrætspark 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Tidens trend med nye idrætsvaner og brugergrupper samt forandringer i 
brugsmønstrene har været medvirkende til, at der igennem de senere år været et stort 
ønske om yderligere en hal i tilknytning eller umiddelbar nærhed af Blue Water Dokken. 
 
Der er, udover den generelle udvikling indenfor fritidsområdet, også nogle mere 
konkrete årsager til, at behovet er opstået, herunder: 
 

 Flere idrætsgrene har krav om, at der er en opvarmningshal, når der afholdes 
nationale eller internationale mesterskaber.  

 Når Blue Water Dokken bruges til ikke idrætslige begivenheder, er det helt 
afgørende, at der stadig er træningsfaciliteter til de aktiviteter som ”skubbes ud”. 

 Blue Water Dokken er i dag meget hårdt booket  
 Det opleves i dag, at der er flere store breddearrangementer, som må fravælge 

Blue Water Dokken, da der kun findes én spilleflade 
 
Forvaltningen har, i samarbejde med Sport & Event Park Esbjerg, set på mulighederne, 
og der ses 3 mulige scenarier (idéoplæg med tegninger vedlægges som bilag): 
 

1. Samlet bygningsmasse på 1.250 m2, bestående af hal på 1.100 m2 der blandt 
andet kan indeholde en 20*40 meter håndboldbane samt forbindelsesgang og 
depotlokaler på 150 m2. 
 

2. Samlet bygningsmasse på 2.800 m2, bestående af hal på 2.200 m2 der blandt 
andet kan indeholde 2 stk. 20*40 håndboldbaner samt 600 m2. depot-, service- 
og omklædningsfaciliteter. 
 

3. Samlet bygningsmasse på 3.500 m2, bestående af hal på 2.200 m2 der blandt 
andet kan indeholde 2 stk. 20*40 håndboldbaner samt bygning på 1.300 m2 der 
forbinder hallen og padeltennis og som indeholder service-, depot-, klub- og 
omklædningsfaciliteter. Endvidere etableres bygningen på en sådan måde, at 
tagarealet kan anvendes som fælles aktivitetsareal. 
 

For alle 3 scenarier gælder det, at der etableres en lukket gangforbindelse til Blue Water 
Dokken. 
 
Der arbejdes videre med muligheden for ekstern finansiering, når den konkrete løsning 
kendes. Mulighederne vurderes større jo større facilitet der etableres. 
 
De fremtidige driftsudgifter er også afhængige af hvilken løsning der vælges. Der er 
lavet en beregning for alle 3 scenarier, men når den konkrete løsning er kendt, skal 
beregningen for netop denne løsning kvalificeres yderligere. Heri indgår også en 
beregning på forventede gebyrindtægter, samt en stillingtagen til om Sport & Event 
Park Esbjerg skal have kommerciel ret til brug af bygningen i et nærmere aftalt antal 
dage om året, hvilket i så fald vil nedbringe driftsudgifterne. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Øget indendørs kapacitet ved Esbjerg 
Idrætspark, 3 scenarier: 

? 0,0 0,0 0,0 
     
Anlæg  0,0 0,0 0,0 
1. Bygningsmasse på 1.250 m2  21.000,0    
2. Bygningsmasse på 2.800 m2  44.000,0 0,0 0,0 0,0 
3. Bygningsmasse på 3.500 m2  57.000,0 0,0 0,0 0,0 
Afledt drift* ? ? ? ? 
1. Drift af 1.250 m2  751,2 751,2 751,2 751,2 
2. Drift af 2.800 m2 1.507,5 1.507,5 1.507,5 1.507,5 
3. Drift af 3.500 m2 1.814,9 1.814,9 1.814,9 1.814,9 

Områdets totale budget (budgetværdi af 
driftstilskud til SEPE) 29.479,9 29.480,0 29.480,0 29480,0 

*Inkl. tilskudsmoms og ekskl. gebyrindtægter og kommerciel ret til SEPE 
 

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Afsættes der midler til én af de 3 modeller, vil det pågældende anlægsprojekt skulle 
opføres under Klima- & Miljøudvalget. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har gennem de senere år løbende været reduktioner på tilskud til Sport & Event 
Park Esbjerg samt opjusteringer ifm. udvidelse af facilitetsmassen. 



ESBJERG IDRÆTSPARK NY TRÆNINGSHAL I KASTEGÅRDEN BAG ATLETIKSTADION 

3 IDEOPLÆG  MODEL A, MODEL B, MODEL C 

22.04.22  KORTFATTET FUNKTIONSBESKRIVELSE 

De tre ideoplæg er en revision af tidligere ideoplæg, udarbejdet forår 2020 

MODEL A 

• Træningshallen er placeret bag atletiktribunen i forlængelse af Padel Tennis hallen 

• Træningshallen kan bl. a. rumme en 20*40 meter håndboldbane / areal til gymnastik og andre 

idrætsgrene 

• Træningshallen tænkes anvendt til forskellige idrætsgrene 

• I tilknytning til træningshallen etableres depotfaciliteter samt gangareal, så både hal og padel 

tennis adgangsmæssigt betjenes fra gangarealet 

• Der etableres en lukket gangforbindelse til DOKKEN, og omklædningsfaciliteter her skal anvendes i 

forbindelse med træningshallen 

• Hal areal ca. 1.100 m2 

• Depot/gangareal ca. 150 m2 

 

MODEL B 

• Træningshallen er placeret bag atletiktribunen i forlængelse af Padel Tennis hallen 

• Træningshallen kan bl. a. rumme to 20*40 meter håndboldbaner / areal til gymnastik og andre 

idrætsgrene 

• Træningshallen tænkes anvendt til forskellige idrætsgrene 

• I tilknytning til træningshallen etableres depot-, service- og omklædningsfaciliteter 

• Adgang til hal og padel tennis sker fra fælles gangareal 

• Der etableres en lukket gangforbindelse til DOKKEN 

• Hal areal ca. 2.200 m2 

• Depot-, service- og omklædningsfaciliteter ca. 600 m2 

 

MODEL C 

• Træningshallen er placeret bag atletiktribunen i forlængelse af Padel Tennis hallen 

• Træningshallen kan bl. a. rumme to 20*40 meter håndboldbaner / areal til gymnastik og andre 

idrætsgrene 

• Træningshallen tænkes anvendt til forskellige idrætsgrene 

• I tilknytning til træningshallen etableres en bygning, der forbinder træningshal og padel tennis.  

• Denne bygning indeholder service-, depot-, klub-, og omklædningsfaciliteter 

• Bygningen kan etableres på en måde, så tagarealet kan anvendes som fælles aktivitetsareal i 

idrætsområdet 

• Der etableres en lukket gangforbindelse til DOKKEN 

• Hal areal ca. 2.200 m2 

• Bygning for servicearealer mv. ca. 1.300 m2 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ribe Svømmebad. Udvidelse af nuværende kommunale 
faciliteter.   
 
2. Beskrivelse af forslag 
Projektet omhandler et ønske om udvidelse af nuværende faciliteter ved Ribe 
Svømmebad med varmtvandsbassin, Wellness-afdeling med dampkabine, sauna og 
relaxområde samt koldtvandsbassin. 
 
Siden 2016 har en arbejdsgruppe fra Ribe Fritidscenter og Ribe Svømmebad arbejdet 
for udvikling af Ribe Svømmebad, som befinder sig i en konkurrencesituation i forhold til 
Rødding-Centret, nye faciliteter i Vejen Idrætscenter samt Skærbæk Fritidscenter. Det 
skal nævnes, at Ribe Fritidscenter står for driften af Ribe Svømmebad jf. aftale med 
Esbjerg Kommune. 
 
Der er afsat ca. 10,5 mio. kr. på budget 2023, som på det tidspunkt omhandlede en 
udvidelse af svømmebadets faciliteter med varmtvandsbassin, relaxområde, spabad, 
sauna, dampkabine mm.  
 
Som samfundsudviklingen var i 2022, inden for byggebranchen og med høj 
byggeaktivitet i Danmark, kan projektet ikke gennemføres for det allerede afsatte 
rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i år 2023 
 
Med anbefaling fra Ejendomme blev projektet, i forbindelse med budget 2022-25, sendt 
til rådgiver, for at få det kvalificeret og beregnet et nyt prisoverslag. 
Rådgiveren prissatte projektet i 2023 med en stigning på ca. 1.760.000 kr., som 
Byrådet, i forbindelse med budget 2022-25, valgte ikke at bevilge.  
 
Ejendomme har i foråret 2022 meddelt, at for et projekt afsat i 2023 er det nødvendigt 
med en yderligere genberegning af økonomien på grund af yderligere prisstigninger, da 
den generelle verdenssituation påvirker priserne med store prisstigninger. 
 
Projektet for udvidelsen af Ribe Svømmebad er blevet afstemt med konkret behov og 
arbejdsgruppen for projektet er sammen med Fritid Sundhed & Omsorg og Ejendomme 
blevet enige om, at rådgiveren skulle arbejde videre med 3 konkrete forslag. 
 
For alle 3 forslag gælder, 

 at brugerne af varmtvandsbassinet på Margrethegården er indtænkt. Det drejer 
sig f.eks. om Ribe Svømmeklub (babysvømning) og Gigtforeningen. Ift. 
Gigtforeningen er der særlig fokus på adgangsforhold til varmtvandsbassinet. 
Badning af borgere kan forblive på Margrethegården da 
omklædningsfaciliteterne forbliver uændrede. 

 at der ikke er indtænkt lift i hverken omklædningsfaciliteterne (forbliver 
uændrede) eller ved varmtvandsbassin; men at der er fokus på ordentlig 
handicaptilgængelighed ved adgangsforholdene til varmtvandsbassinet.  
Ved helt særlige behov kan der benyttes en mobil kranlift (ikke indregnet).  

 at i forhold til det oprindelige forslag er tilbygningen flyttet til syd/østsiden af 
svømmebadet, hvorved der skabes en lettere adgang fra de eksisterende 
omklædningsrum. En adgang der betyder, at brugerne af de nye faciliteter ikke 
nødvendigvis skal igennem den nuværende svømmehal, men også således, at 
der er adgang til tilbygningen fra svømmehallen.   
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 at de 3 forslag kan fungere enkeltvis eller ses som en mulig løbende udvikling af 
projektet. 

 
Det er dog vigtigt at pointere, at vælger Byrådet at prioritere en løbende udvikling af 
projektet over flere år, som en proces fra forslag 1 til evt. forslag 3, så er differencen 
mellem anlægssummerne i de enkelte forslag ikke retningsgivende. 
Prisen i hvert af forslagene afspejler prisen for det konkrete valg af forslag og ikke en 
evt. om/-tilbygning fra et forslag til et andet. 
 
Rådgiverens 3 forslag til udvidelse af Ribe Svømmebad indikerer, at virkelighedsbilledet 
har ændret sig og at det ikke er muligt at realisere det oprindelige projekt for det 
allerede afsatte rådighedsbeløb på de ca. 10,5 mio. kr. 
Hvis rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. fastholdes, udvides Ribe Svømmebad med et 
varmtvandsbassin jf. forslag 1; en betydelig reduktion ift. det oprindelige oplæg. 
 
Udgangspunktet for alle 3 forslag er, at det afgørende er at forbedre forholdene ved 
Ribe Svømmebad, så det bliver et attraktivt sted at være, både for de lokale og for 
turister i området; hvorfor arbejdsgruppen for projektet ved Ribe Fritidscenter og Ribe 
Svømmebad anbefaler at der arbejdes videre med forslag 3 i sin helhed. 
 
Der ønskes en stillingtagen til, hvilket af de 3 forslag, der skal arbejdes videre med.      
 
Forslag 1. Anlægsbudget 10,5 mio. kr.  
Varmtvandsbassin med dertilhørende teknikrum, depot og sammenbygning med 
omklædningsgang og svømmehal. 
 
Forslaget tager udgangspunkt i en øvre budgetsum på 10,5 mio. kr. svarende til det 
afsatte budget i 2023, og hvad der kan bygges indenfor denne ramme i 2023 
prisniveau. 
 
Projektet indeholder forslag til en tilbygning med varmtvandsbassin, teknikrum, depot 
samt gangforbindelse til omklædningsgang og eksisterende svømmehal. 
Varmtvandsbassinet udføres med en vanddybde fra 1,2-1,4 m. Der etableres trappe 
eller rampe ned i bassinet og fra håndlisten føres en barre rundt i bassinet. Bassinet 
udstyres med 3 massagedyser.  
Der er disponeret, så projektet efterfølgende kan udvides med saunaområde og 
koldtvandsbassin.  
 
Forslag 2. Anlægsbudget 13,1 mio. kr. 
Varmtvandsbassin med dertilhørende teknikrum, depot og sammenbygning med 
omklædningsgang og svømmehal samt Wellnessafdeling. 
 
Forslaget tager udgangspunkt i det oprindelige projektforslag med ønske om 
varmtvandsbassin samt Wellnessafdeling med dampkabine, sauna og spabad og hvad 
det forslag koster at realisere i 2023 prisniveau. 
 
Wellnessafdelingen tilgås fra området med varmtvandsbassinet og indeholder en sauna i 
aspetræ med bænke, saunaovn, glasdør til bassinrummet og vindue ud til det grønne 
naturområde, samt etablering af en dampkabine med bænke.  
I bassinrummet etableres et spabad til 6 personer og i hjørnet mod syd/øst etableres et 
lille fredeligt område til afslapning og med udsyn til de grønne områder. 
 
Forslag 3. Anlægsbudget 15,2 mio. kr.  
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Varmtvandsbassin med dertilhørende teknikrum, depot og sammenbygning med 
omklædningsgang og svømmehal, Wellnessafdeling samt koldtvandsbassin.  
 
Forslaget tager udgangspunkt i det oprindelige projektforslag med ønske om tilvalg af et 
koldtvandsbassin og hvad det forslag vil koste at realisere i 2023 prisniveau. 
 
Koldtvandsbassinet tilgås fra området med varmtvandsbassinet og indeholder et 
koldtvandskar i målene 1,5mx2,0m og med en vanddybde på 1,6m.  
Bassinrummet har indirekte udsyn til de grønne områder via området til afslapning.  
 
Temperaturen i rummet holdes lavere, så nedkøling af bassinvand ikke bliver for dyrt.  
Teknikrummet udvides for placering af teknik til koldtvandsbassin og rummet ventileres 
med ventilationsanlæg fra varmtvandsbassinet.   
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Udvikling af svømmebadets faciliteter.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ribe Svømmebad. Udvidelse 
 
Forslag 1. Anlægsudgift 10,5 mio. kr. 

? ? ? ? 

      Anlægsudgift 
      Afledt drift 
 
Forslag 2. Anlægsudgift 13,1 mio. kr. 
     Anlægsudgift 
     Afledt drift 
 
Forslag 3. Anlægsudgift 15,2 mio. kr. 
      Anlægsudgift 
      Afledt drift 

0,0 
-73,9 

 
 

0,0 
-73,9 

 
 
 

0,0 
-73,9 

0,0 
-182,5 

 
 

2.614,6 
-167,1 

 
 
 

4.714,6 
-165,9 
 

0,0 
-207,6 

 
 

0,0 
-175,0 

 
 
 

0,0 
-173,1 

0,0 
-203,3 

 
 

0,0 
-169,6 

 
 
 

0,0 
-167,4 

Afsat til udvidelse af Ribe Svømmebad  
Anlægsudgift 
Afledt drift   

1.500,0 
73,9 

8.985,4 
153,1 

 
153,1 

 
153,1 

Afledt drift vil stige fra år 2027 med udgangspunkt i, hvilket forslag det besluttes at arbejde videre med.  
Den aktuelle stigning medtages som teknisk ændring ved efterfølgende budgetrevision.  
Afledt drift er oplyst i 2023 prisniveau.  

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Brugerne fra Margrethegården er nu indtænkt i projektet for udvidelse ved Ribe 
Svømmebad, nu også økonomisk. Hvis projektet realiseres, kan der afleveres 300.000 
kr. af driftsmidler fra Margrethegården til finansiering af øgede driftsudgifter ved Ribe 
Svømmebad.  
Der er derfor ikke behov for driftsfinansiering af øvrige øgede driftsudgifter forbundet 
med projektet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Der er afsat 190.000 kr. til udvidelse af normeringen med 20 timer ugentligt til 
forskellige opgaver samlet for hele Ribe Svømmebad.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
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Der vil senere ske en regulering med Klima & Miljøudvalget i forhold til 
bygningsvedligehold og med Sundhed & Omsorgsudvalget vedrørende 
varmtvandsbassin på Margrethegården.  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ribe Svømmebad har løbende været omfattet af generelle budgetreduktioner. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ho Bugt Havbad, kommunale faciliteter til nyoprettet forening 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kultur & Fritidsudvalget er løbende orienteret om situationen blandt brugerne af 
fritidsbygningen Sanatorievej 2, Hjerting. Udfordringerne er startet internt i foreningen 
Ho Bugt Sejlklub (som også har en badeafdeling), og er steget efter oprettelsen af en 
ny forening Ho Bugt Havbad. En del af medlemmerne i den nye forening er også stadig 
medlem af sejlklubben. Både sejlklubben og havbaderne oplever stigende medlemstal, 
og det har derfor været svært at opnå enighed om delebenyttelse af fritidsbygningen.  
 
I forbindelse med oprettelsen af den nye folkeoplysende forening Ho Bugt Havbad blev 
Forvaltningen ansøgt om, at både sejlklubben og havbaderne kunne have delt råderet 
over fritidsbygningen Sanatorievej 2, Hjerting. 
 
Kultur & Fritidsudvalget besluttede den 7.3.2022, at alene Ho Bugt Sejlklub indtil andet 
besluttes må benytte Sanatorievej 2 som fast facilitet på nærmere angivne vilkår. 
 
Samtidig blev det også besluttet, at Forvaltningen faciliterer en proces med foreningen 
Ho Bugt Havbad om faciliteter til denne forening på den korte, og på den lange bane. 
 
Siden marts 2022 har Forvaltningen sammen med Ho Bugt Havbad arbejdet med 
forskellige fysiske placeringsmuligheder, som stort set alle har udsigt til en umulig 
og/eller lang planproces. Det er derfor besluttet at afprøve, om Esbjerg Kommune kan 
købe et mindre areal af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, som ejer Sanatorievej 
4. Til brug for den videre dialog med ejerne er der udarbejdet et projektforslag for mulig 
placering af kommunale faciliteter til Ho Bugt Havbad. 
 
Projektet indeholder en ny bygning på 141 m2 samt overdækning på 41 m2. Der er et 
mindre mødelokale, teknikrum, depotrum, toilet og 2 omklædningsrum foruden en 
sauna i bygningen. Saunaen er delt i 2 mindre saunaer, idet der er taget hensyn til 
energiforbrug. Det rene byggeprojekt uden løst inventar, køb af jord og udstykning 
koster ca. 5 mio. kr. ekskl. moms. 
 
Projektforslaget er efter aftale sendt til kommentering hos Ho Bugt Havbad. 
 
Ho Bugt Havbad synes godt om projektet, og det falder helt i tråd med de fremsendte 
ønsker og visioner for foreningen. Foreningen har kommentarer til saunafunktionen, 
døre, toilet, vinduer m.m. – det vil være muligt at tilpasse de specifikke løsninger i en 
senere projektfase, hvor hele projektet inkl. økonomi kvalificeres forud for 
fondsansøgningsrunden. 
 
Ho Bugt Havbad anslår den samlede anlægsinvestering på 6,5 mio. kr. ekskl. moms og 
inkl. løst inventar, jordkøb og udstykning. Hertil vil foreningen gerne bidrage med 
ekstern medfinansiering på 50% af projektet i værdi for Esbjerg Kommune, svarende til 
3.250.000 kr. (dvs. godt 3,9 mio. kr. i kontakt værdi pga. tilskudsmoms på 17,5%). Ho 
Bugt Havbad har nedsat et udvalg til søgning af fondsmidler, og har også udarbejdet en 
liste over mulige fonde, der kan søges. 
 
Herudover er Ho Bugt Sejlklub orienteret om, at der pt. arbejdes videre med 
projektforslaget.  
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Ho Bugt Sejlklub finder fortsat placeringen af faciliteter til havbaderne så tæt på 
sejlklubben uhensigtsmæssig, idet der dels vil være mange brugere af havet ud for 
faciliteterne, dels at placeringen af faciliteter til havbaderne vil afskære sejlklubben fra 
på sigt også at udvide, og endelig må fremtidige parkeringsudfordringer kunne 
forventes. 
 
Afrunding 
 
Selvom der pt. udestår en række undersøgelser i forhold til projektet, både planforhold, 
adgangs- og p-forhold, mulighed for køb af jord og projekttilpasning, er det vigtigt for 
Ho Bugt Havbad, at der sendes et politisk signal fra Esbjerg Kommune om, at 
kommunen ønsker at bakke op om medfinansiering til en facilitet til havbaderne. 
Dette med henblik på, at foreningen kan arbejde videre med funding til projektet, og 
Forvaltningen kan arbejde videre med undersøgelserne. 
 
Det skal nævnes, at projekter – hvor den fulde eksterne medfinansiering ikke er 
tilvejebragt – tidligere rent budgetteknisk er placeret i en Anlægspulje. Formålet er at 
sende et signal om, at der kan arbejdes videre med projektet, og at Byrådet gerne ser 
en kvalificeret ansøgning til efterfølgende års budgetlægninger. Dette dog således, at 
der ikke afsættes rådighedsbeløb/afledt drift til det konkrete anlægsprojekt før den 
eksterne medfinansiering er dokumenteret tilvejebragt. 
 
Endelig skal det nævnes, at dette udviklingsforslag ikke forholder sig til Ho Bugt 
Havbads midlertidige kortsigtede løsning. Den kortsigtede løsning går på anskaffelse af 
skurvogn med sauna og forskellige placeringsmuligheder i Sjelborg/Hjerting i prioriteret 
rækkefølge. Der vil være udgifter forbundet med anskaffelse af skurvognen og måske 
også andre udgifter. Ho Bugt Havbad finansierer skurvognen, men vil gerne gøre det i 
samarbejde med andre. 
Forvaltningen faciliterer også processen med den kortsigtede løsning. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- Ho Bugt Havbad, kommunale 
faciliteter til nyoprettet forening 

 

1.000,0 2.250,0 0,0 0,0 

      Anlægsudgifter 1.000,0 5.500,0 0,0 0,0 
      Anlægsindtægter i værdi for Esbjerg Kommune 0,0 -3.250,0 0,0 0,0 

Afledt drift *) 0,0 ? ? ? 
Områdets totale budget (fritidsbygninger under 
Kultur & Fritidsudvalget) 5.980,2 5.987,3 5.954,9 5.954,9 
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*) Afledte driftsudgifter beregnes, når placeringen og det endelige projekt ligger fast, og indarbejdes her som en teknisk 
ændring til budgettet. Udgifterne vil være bygningsvedligehold, forbrugsafgifter m.m. samt gebyrindtægter jf. reglerne i 
Foreningsguiden. 
 

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der vil være øgede driftsudgifter til faciliteterne og også gebyrindtægter m.m. 
Der er ikke til dette forslag udarbejdet spareforslag til finansiering af de øgede 
driftsudgifter. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Der vil være konsekvenser for Klima & Miljøudvalget, idet selve anlægsprojektet 
gennemføres i regi af dette udvalg, og idet driftsudgifter til udvendig og indvendig 
bygningsvedligeholdelse efterfølgende skal placeres under Klima & Miljøudvalget. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Fritidsbygningsrammen er løbende reduceret i takt med politiske beslutninger om 
effektiviseringer, reduktion ved ingen prisfremskrivning, afhændelse af fritidsbygninger, 
og udvidet i forbindelse med politiske beslutninger om f.eks. etablering af Maritimt 
Center.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nyt sorteringsanlæg til Hovedbiblioteket 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Bibliotekets sorteringsanlæg blev etableret i 2012. Siden etableringen er alle afleverede 
materialer på Hovedbiblioteket kørt igennem sorteringsanlægget, så de automatisk og 
effektivt sorteres. På den måde kommer materialerne hurtigt tilbage på hylderne. 
 
Anlægget vedligeholdes løbende og har senest fået foretaget en nødvendig udskiftning 
af pc’er samt en større renovering af det udvendige indkast i 2020. Denne del påvirker 
borgernes mulighed for at aflevere materialer udenfor åbningstiden. 
 
Teknologien i det nuværende anlæg er forældet, og mekanikken er slidt. Det er stadig 
muligt at skaffe reservedele, men det bliver sværere, da der i dag bruges en anden 
mekanik og teknologi.  
 
Vi vurderer, at det er rettidig omhu i stedet at forberede os på en udskiftning, så vi kan 
sikre en langtidsholdbar og opdateret løsning. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Sikre en stabil drift og hermed bl.a. sikre at borgerne fortsat har let adgang til at 
aflevere materialer også udenfor normal åbningstid.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udskiftning af sorteringsanlæg, anlæg 0,0 0,0 4.000,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Bygning til udekørende teams og andre sundhedsfaglige tilbud  
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Strandby Plejehjem lukkede den 1. november 2021. Beboerne blev flyttet til det nye 
plejehjem Sirius Seniorbo i Gjesing. 
 
Strandby Plejehjem indeholder også udekørende teams indenfor Hjemmeplejen og 
Sygeplejen. De udekørende teams benytter ca. 655 m2. 
 
På Sundhed & Omsorgsudvalgets møde den 1. februar 2021 blev det besluttet at 
igangsætte en helhedsplan for Strandby-området, hvor planen er at sælge 
plejehjemsmatriklen til en investor med det krav, at der opføres seniorvenligt byggeri, 
og kommunen fortsat kan have sundhedsfaglige tilbud i området, så den nye boligtype 
ældrebolig+ kan etableres.  
 
Ældrebolig+ tanken er at etablere ældreboliger/seniorboliger med sundhedsfaglige 
tilbud omkring. Boligtypen skal ses som fremtidens boligform for seniorer, så behovet 
for en plejehjemsplads mindskes, og borgeren kan forblive i eget hjem længst muligt. Et 
ønske, som seniorerne i kommunen selv giver udtryk for. 
 
På nuværende tidspunkt er lokalplansarbejdet i sin spæde opstart for Strandby 
Plejehjems matrikel, og der er udarbejdet volumenstudier, som skal benyttes til den 
videre lokalplanlægning og det efterfølgende salg af matriklen. 
 
Dette budgetforslag omhandler et nødvendigt budgetønske om at etablere et nyt 
byggeri til de udekørende teams. Bygningen skal ligeledes indeholde en lægepraksis – 
en privat lægepraksis i det centrale Esbjerg ønsker at flytte hertil – samt café, 
sygeplejeklinik og træningsfaciliteter. Et byggeri på i alt 1.600 m2. Ejerkonstruktionen 
ønskes etableret som en ejerlejlighedskonstruktion, hvor kommunen ejer de 
kommunale faciliteter, mens en investor/lægepraksissen ejer deres del. Det kommunale 
byggeri vil derfor være i alt 1.076 m2. 
 
Økonomien i budgetforslaget tager udgangspunkt i, at Strandby Plejehjem forventes 
solgt til en given pris, hvorefter salgsprovenuet kan anvendes til byggeriet.  
 
Da den øjeblikkelige m2-pris for nybyggeri er meget høj – vurderet til 23.000 kr. pr. m2 
- er det nødvendigt at søge om yderligere budgetmidler. 
 
De 1.076 m2 vil koste 24,7 mio. kr. at opføre. Et forsigtigt skøn på, hvad Strandby 
Plejehjem kan sælges til i forhold til byggeretskvadratmeter til boligbyggeri før fradrag 
for nedrivningsudgifter af bestående bygninger, vil være 14,2 mio. kr. Der er indhentet 
en pris for nedrivning fra en ekstern rådgiver, som vurderer nedrivningen af 
plejehjemmet til 6,1 mio. kr.  
 
Et endeligt salgsprovenu fra en investor vurderes derfor til 8,1 mio. kr. Dette byggeri til 
udekørende teams og sundhedsfaglige tilbud, som beskrevet ovenfor, kræver derfor en 
yderligere finansiering på i alt 16,6 mio. kr., når salgsprovenuet på 8,1 mio. kr. 
fratrækkes byggeriets opførelsespris på 24,7 mio. kr. 
Driftsudgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold og forbrugsafgifter med videre er 
ligeledes angivet i tabellen nedenfor, ligesom de forventede rengøringsudgifter er det. 
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Byggeperioden forventes at strække sig over et år, hvorfor anlægsmidlerne søges 
fordelt på 2025 og 2026, da 2024 forventes at skulle anvendes til nedrivning af det 
nuværende plejehjem og til projektering af det kommende byggeri. 
 
Årsagen til, at byggeriet først kan startes op i 2024 er, at Strandby Plejehjem indtil 
foråret 2024 forventes at huse ukrainske flygtninge. 
 
Med budgetforslaget ønskes der ligeledes afsat midler til en midlertidig lokal placering af 
hjemmeplejeteamet i nedrivnings- og byggeperioden. Der søges derfor 1 mio. kr. årligt 
– i alt 2 mio. kr. i den forventede toårige byggeperiode fra medio 2024 til medio 2026. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Bygning til udekørende teams og 
andre sundhedsfaglige tilbud 

0,0 1.500,0 8.800,0 8.550,0 
      Anlæg 0,0 1.000,0 7.800,0 7.800,0 

Drift 0,0 500,0 1.000,0 750,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Faciliteter til udekørende team i Hjerting 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Plejehjemmet Strandgården lukkede den 1. november 2021. Beboerne blev flyttet til det 
nye plejehjem Sirius Seniorbo i Gjesing.  
 
Strandgården indeholder også ét udekørende hjemmeplejeteam, som dækker Hjerting-
området. Det udekørende team benytter ca. 360 m2. 
 
Med budgetvedtagelsen for Budget 2016-19 blev det besluttet, at plejehjemmet 
Strandgården skulle lukkes, når Sirius Seniorbo stod færdigt, hvorefter matriklen skulle 
sælges til en investor med det krav, at der opføres seniorvenligt byggeri. 
 
Der er afsøgt andre muligheder i Hjerting, men det ikke er lykkedes at finde en ny lokal 
placering. Der er derfor behov for, at en del af den nuværende matrikel for 
Strandgården fastholdes på kommunale hænder, så der kan opføres et byggeri, som 
kan rumme hjemmeplejeteamet. 
 
På nuværende tidspunkt er lokalplanarbejdet i sin spæde opstart for Strandgårdens 
matrikel, og der er udarbejdet volumenstudier, som skal benyttes til den videre 
lokalplanlægning og det efterfølgende salg af matriklen. 
 
Dette budgetforslag omhandler derfor et nødvendigt budgetønske om at etablere et nyt 
byggeri til det udekørende team. Et byggeri på i alt ca. 360 m2. Grunden udmatrikuleres 
til kommunen, inden et salg af det resterende areal til en investor til opførelse af 
seniorboliger. 
 
Økonomien i budgetforslaget tager udgangspunkt i, at matriklen forventes solgt til en 
given pris, hvorefter salgsprovenuet kan anvendes til byggeriet.  
 
Da den øjeblikkelige m2-pris for nybyggeri er meget høj – vurderet til 23.000 kr. pr. m2 
- er det nødvendigt at søge om yderligere budgetmidler. 
 
De 360 m2 vil hermed koste ca. 8,2 mio. kr. Et forsigtigt skøn på, hvad Strandgården 
Plejehjem kan sælges til i forhold til byggeretskvadratmeter til boligbyggeri før fradrag 
for nedrivningsudgifter af bestående bygninger, vil være 8,7 mio. kr. Der er indhentet 
en pris for nedrivning fra en ekstern rådgiver, som vurderer nedrivningen af 
plejehjemmet til 1,8 mio. kr. Dette medfører, at et endeligt salgsprovenu fra en investor 
vurderes til 6,9 mio. kr.  
 
Ved plejehjemmets lukning blev gælden i boligafdelingen indfriet, og det blev politisk 
besluttet, at salgsprovenuet skal finansiere gældsindfrielsen. Det betyder, at det samlet 
går i nul. 
 
Byggeriet til det udekørende team kræver derfor en finansiering på i alt 8,2 mio. kr. 
 
Driftsudgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold og forbrugsafgifter med videre er 
angivet i tabellen nedenfor, ligesom de forventede rengøringsudgifter er det. 
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Byggeperioden forventes at strække sig over et år, hvorfor anlægsmidlerne søges 
fordelt på 2025 og 2026, da 2024 forventes at skulle anvendes til nedrivning af det 
nuværende plejehjem og til projektering af det kommende byggeri. 
 
Årsagen til, at nedrivningen først kan startes op i 2024 er, at Strandgården indtil foråret 
2024 forventes at huse ukrainske flygtninge. 
 
Med budgetforslaget ønskes der ligeledes afsat midler til en midlertidig lokal placering af 
hjemmeplejeteamet i nedrivnings- og byggeperioden. Der søges derfor om 0,5 mio. kr. 
årligt i alt 1 mio. kr. i den forventede toårige byggeperiode fra medio 2024 til medio 
2026. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Faciliteter til udekørende team i 
Hjerting 

0,0 650,0 4.400,0 4.225,0 
      Anlæg 0,0 400,0 3.900,0 3.900,0 

Drift 0,0 250,0 500,0 325,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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