
FREMTIDSREJSE
AFPRÿ VNING AF SCENARIER 
FOR ESBJERG

Workshop 29. september 2021



⇧⇥pporten er ud⇥rbejdet i ⌥�⌥⌃ ⇥f St⇥⇤is A/S 

St⇥⇤is A/S 

Isl⇥nds Bry⇤⇤e ⌃⌃ 
⌥ �� Københ⇥vn S 

Telefon   ⌥ ⌃ �� 

www.st⇥⇤is.com 

  

⌥



INDHOLD 
 
EXECUTIVE SUMMA⇧Y ⌦ ....................................................................................................

INT⇧ODUKTION OG BAGG⇧UND ↵ ......................................................................................

ESBJE⇧GS STY⇧KE⇧ OG   SCENA⇧IE⇧ ↵ ...............................................................................

Scen⇥rie A: Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by ↵ ............................................................................

Scen⇥rie B: Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion ↵ .....................................................................

Scen⇥rie C: Oplevelses- o⇤ kulturby � ...............................................................................

F⇧EMTIDS⇧EJSE⇧ ANNO ⌥�⌥� - G⇧UPPEA⇧BEJDE MED SCENA⇧IE⇧ � ......................................

Ideer i Scen⇥rie A: En bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by � ...............................................................

Ideer i scen⇥rie B: Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion ✏ ...........................................................

Ideer i scen⇥rie C: Oplevelses- o⇤ kulturby ⌃� .....................................................................

DELTAGE⇧NE P⇧ÆSENTE⇧E⇧ SCENA⇧IE⇧ FO⇧ ESBJE⇧G ⌥�⌥� ⌃⌃ .............................................

Præsent⇥tioner scen⇥rie A: Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by ⌃⌥ .....................................................

Præsent⇥tioner scen⇥rie B: Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion ⌃⌦ .............................................

Præsent⇥tioner scen⇥rie C: Oplevelses- o⇤ kulturby ⌃↵ ........................................................

VU⇧DE⇧ING AF SCENA⇧IE⇧ ⌃� ...........................................................................................

S⇥mmenl⇥⇤te stemmer fr⇥ ⇥lle vurderin⇤søvelser ⌃� ...........................................................

Konklusion p⌅ vurderin⇤er o⇤ komment⇥rer ⌃✏ ...................................................................

BILAG ⌃: SCENA⇧IEBESK⇧IVELSE⇧ ⌥� ..................................................................................

BILAG ⌥: OPGAVE⇧ PÅ F⇧EMTIDS⇧EJSEN ⌥⌦ .........................................................................

BILAG  : OPGAVEBESVA⇧ELSE⇧ F⇧A G⇧UPPE⇧NES F⇧EMTIDS⇧EJSE ⌦� ....................................

BILAG ⌦: PLANCHE⇧ F⇧A G⇧UPPEP⇧ÆSENTATIONE⇧ ↵↵........................................................

 



EXECUTIVE SUMMA✏Y 
�� delt⇥⇤ere v⇥r trukket i ⇥rbejdstøjet for ⇥t udvikle Esbjer⇤s fremtid p⌅ Esbjer⇤s udviklin⇤s-

workshop ⌥✏ september ⌥�⌥⌃. Der v⇥r repræsent⇥nter fr⇥ Esbjer⇤s kulturscene, erhvervslivet, 

politik, udd⇥nnelsessektoren, forenin⇤slivet s⌅vel som studerende o⇤ lok⇥le ildsjæle. 

Delt⇥⇤ernes store forskelli⇤hed sk⇥bte en ⇤od dyn⇥mik o⇤ diskussion ved bordene o⇤ i 

⇤ruppe⇥rbejderne. 

Workshoppens form⌅l v⇥r, som et trin i den s⇥mlede udviklin⇤s- o⇤ br⇥ndin⇤proces, ⇥t f⌅ 

delt⇥⇤erne til ⇥t diskutere o⇤ vurdere tre forskelli⇤e scen⇥rier for Esbjer⇤s fremtid: 

- Scen⇥rie A: Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by 

- Scen⇥rie B: Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion 

- Scen⇥rie C: Oplevelses- o⇤ kulturby  

Ord som fællessk⇥ber, bæredy⇤ti⇤hed, lok⇥le r⌅v⇥rer o⇤ ⇤⇥stronomi o⇤ drømme om et mere 

⇤rønt o⇤ m⇥ritimt bymiljø i Esbjer⇤ ⇤⌅r i⇤en p⌅ tværs ⇥f ⇤ruppernes ⇥rbejde med de 

forskelli⇤e scen⇥rier. H⇥vnens betydnin⇤ for udviklin⇤en ⇥f Esbjer⇤ er o⇤s⌅ et tem⇥, der 

⇤ent⇥⇤es ⇥f m⇥n⇤e ⇤rupper s⌅vel som delt⇥⇤ere, n⌅r der blev s⇥mlet op i plenum. Der er et 

stort ønske om ⇥t bru⇤e h⇥vnen til ⇥t sk⇥be en eksplicit forbindelse mellem Esbjer⇤s fortid, 

nutid o⇤ fremtid - o⇤ som ⇥fsæt for ⇥t sk⇥be ⇥utentiske oplevelser for b⌅de bor⇤ere o⇤ 

besø⇤ende. 

Scen⇥rie A, Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by o⇤ C, Oplevelses- o⇤ kulturby, opt⇥⇤er workshop-

delt⇥⇤erne mest o⇤ det de helst vil ⇥rbejde med for Esbjer⇤. Delt⇥⇤erne h⇥r lettere ved ⇥t 

tænke nyt for Esbjer⇤ som en bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by eller som en oplevelses- o⇤ kulturby. 

Det er i de to scen⇥rier, der er flest oplæ⇤ til ideer o⇤ inds⇥tser, som k⇥n brin⇤e Esbjer⇤ 

videre ind i en ⇤od fremtid. Det er o⇤s⌅ de to scen⇥rier, som flest k⇥n identificere si⇤ med o⇤ 

se “wh⇥t's in it for me”.   

P⌅ b⇥⇤⇤rund ⇥f introduktionen ⇥f scen⇥rier, fremtidsrejsen o⇤ ⇤ruppernes præsent⇥tioner ⇥f 

de tre scen⇥rier for Esbjer⇤, vurderede delt⇥⇤erne hvert scen⇥rie p⌅ seks forskelli⇤e 

p⇥r⇥metre, som ⇤iver forskelli⇤e perspektiver p⌅ de tre scen⇥rier. 

S⇥mmenl⇥⇤t fik scen⇥rie A, Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by, flest stemmer p⌅ tværs ⇥f de 

forskelli⇤e spør⇤sm⌅l. Delt⇥⇤erne mente ⇥t scen⇥rie A, Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by, vil ⇤øre 

Esbjer⇤ mest berømt mens scen⇥rie C, Oplevelses- o⇤ kulturby, v⇥r mest ⇥ttr⇥ktivt for un⇤e. 

Scen⇥rie C, Oplevelses- o⇤ kulturby blev vurderet b⌅de som den modi⇤ste o⇤ mest opn⌅eli⇤e 

s⇥tsnin⇤. Do⇤ vurderede delt⇥⇤erne ⇥t scen⇥rie B, Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion, er mest 

⇥ttr⇥ktivt for erhvervslivet. 

D⇥ der blev spur⇤t: “Hvilken fremtid vil du ⇤erne selv bo i?” v⇥r det p⌅f⇥ldende, ⇥t in⇤en 

stemte p⌅ scen⇥rie B, Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion. Det v⇥r o⇤s⌅ scen⇥rie B der s⇥mlet set 

fik den l⇥veste tilslutnin⇤. 

B⇥seret p⌅ udviklin⇤en ⇥f ideer i ⇤rupperne, komment⇥rerne under di⇥lo⇤en o⇤ de 

vurderin⇤er delt⇥⇤erne ⇤jorde under workshoppen er det s⇥mlede billede, ⇥t scen⇥rie A, 

Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by o⇤ scen⇥rie C, Oplevelses- o⇤ kulturby, med hver deres fordele er 

de to scen⇥rier Esbjer⇤ sk⇥l ⇥rbejde videre med. 
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INT✏ODUKTION OG BAGG✏UND 
Esbjer⇤ h⇥r behov for ⇥t ø⇤e tilflytnin⇤en o⇤ f⇥stholdelsen ⇥f bor⇤ere for ⇥t sikre en forts⇥t 

udviklin⇤ ⇥f byens liv, trivsel, virksomheder o⇤ institutioner. Derfor h⇥r Esbjer⇤ Kommune, 

Business Esbjer⇤, Esbjer⇤ H⇥vn o⇤ Educ⇥tion Esbjer⇤ besluttet s⇥mmen ⇥t fokusere byens 

profil for ⇥t sætte en tydeli⇤ retnin⇤ for byens udviklin⇤. Virksomheder, institutioner o⇤ 

udd⇥nnelser udtrykker eni⇤hed i behovet o⇤ ⇥mbitionen. M⌅let er ⇥t f⌅ flere til ⇥t blive 

boende i Esbjer⇤, tiltrække flere nye tilflyttere o⇤ s⇥mlet set ⇤⇥vne byens liv o⇤ udviklin⇤ til 

⇤læde for ⇥lle.  

Ambitionerne o⇤ kv⇥litetsp⇥r⇥metrene for udviklin⇤ ⇥f Esbjer⇤s br⇥nd er:  

- Unik 

- Adskille si⇤ 

- Autentisk 

- Visionær o⇤ ⇥mbitiøs 

- Fællessk⇥b & involvere 

- Potenti⇥le for udviklin⇤ 

- Omsættes til pr⇥ksis 

- Gøre Esbjer⇤ synli⇤ 

Udviklin⇤sprocessen inddr⇥⇤er en bred vifte ⇥f interessenter o⇤ mennesker for ⇥t finde, 

definere o⇤ udvikle den identitet o⇤ det br⇥nd, som Esbjer⇤ ønsker ⇥t st⌅ s⇥mmen om 

fremover. Der er udført en im⇥⇤e⇥n⇥lyse o⇤ kortlæ⇤nin⇤ ⇥f Esbjer⇤s styrker o⇤ potenti⇥ler. 

Projektet resulterer i en m⇥sterpl⇥n for udviklin⇤ ⇥f Esbjer⇤ i for⌅ret ⌥�⌥⌥, som derefter k⇥n 

implementeres ⇤ennem en række fælles o⇤ individuelle inds⇥tser o⇤ investerin⇤er. 

Form⌅let med workshoppen ⌥✏. september ⌥�⌥⌃ v⇥r ⇥t diskutere o⇤ vurdere scen⇥rier for 

Esbjer⇤s fremtid o⇤ br⇥nd. Workshoppen ⇥rbejdede med føl⇤ende spør⇤sm⌅l om Esbjer⇤s 

fremtid:  

- Hv⇥d er det vi ⇤erne vil kendes for?  

- Hv⇥d er det vi by⇤⇤er s⇥mmen o⇤ sk⇥l være kendt for?  

- Hv⇥d er det s⇥mlede pl⇥ce br⇥nd som m⇥n⇤e vil kunne se si⇤ selv i? 

ESBJE✏GS STY✏KE✏ OG ⇧ SCENA✏IE✏ 
St⇥rtskudet p⌅ workhoppen v⇥r en præsent⇥tion ⇥f Esbjer⇤s styrker o⇤ potenti⇥ler s⇥mt tre 

muli⇤e scen⇥rier for Esbjer⇤s fremtid. I bil⇥⇤ ⌃ findes en uddybende præsent⇥tion ⇥f de tre 

scen⇥rier der beskriver b⇥⇤⇤rund o⇤ potenti⇥ler.  

SCENA✏IE A: BÆ✏EDYGTIG OG LEVENDE BY 
Esbjer⇤ er en klim⇥mæssi⇤t, soci⇥lt o⇤ økonomisk bæredy⇤ti⇤ by. Ny ⇥rkitektur, v⇥rierende 

boli⇤former o⇤ bypl⇥nlæ⇤nin⇤en bidr⇥⇤er til den ⇤rønne omstillin⇤, men o⇤s⌅ til li⇤e 

muli⇤heder, inklusion, soci⇥le netværk s⇥mt ment⇥l o⇤ fysisk sundhed for ⇥lle der bor, 

⇥rbejder o⇤ studerer i byen.     

SCENA✏IE B: G✏ØN UDDANNELSE OG INNOVATION 
Esbjer⇤ er pioner med et udd⇥nnelses- o⇤ forsknin⇤smiljø der s⇥m⇥rbejder med 

virksomheder om fremtidens teknolo⇤iske klim⇥- o⇤ ener⇤i-løsnin⇤er. En unik ⇥lli⇥nce 

mellem universiteter, virksomheder o⇤ kommune h⇥r ⇤ivet et speci⇥liseret o⇤ ⇥nerkendt 

udd⇥nnelsesmiljø indenfor ener⇤i o⇤ klim⇥teknolo⇤i. 

↵



SCENA✏IE C: OPLEVELSES- OG KULTU✏BY 
Esbjer⇤ er en ⇥ttr⇥ktiv destin⇥tion for m⇥n⇤e forskelli⇤e ⇤æster. Turister i sommerhuse, 

⇤æster ved V⇥deh⇥vet o⇤ sønderjyske foodies bru⇤er Esbjer⇤s kultur- o⇤ byoplevelser. Byens 

oplevelser for turister bidr⇥⇤er o⇤s⌅ til et ⇥ktivt byliv for un⇤e studerende o⇤ f⇥milier, som er 

flyttet til byen. 

F✏EMTIDS✏EJSE✏ ANNO ⌅⇥⌅� - G✏UPPEA✏BEJDE MED SCENA✏IE✏ 
For ⇥t ⇥fprøve de tre scen⇥rier to⇤ delt⇥⇤erne p⌅ en fremtidsrejse rundt i Esbjer⇤ i ⌥�⌥�. 

Delt⇥⇤erne diskuterede scen⇥rierne i ↵ ⇤rupper for hvert scen⇥rie. Hver ⇤ruppe ⇥rbejdede 

med ét ⇥f scen⇥rierne p⌅ fremtidsrejsen for ⇥t opn⌅ en dybde⇤⌅ende di⇥lo⇤ om potenti⇥ler. 

P⌅ fremtidsrejsen besø⇤te ⇤rupperne ↵ destin⇥tioner p⌅ et stort kort over Esbjer⇤. P⌅ hver 

destin⇥tion ⌅bnede ⇤ruppen en kuvert med en op⇤⇥ve, h⇥vde en lyn-br⇥instorm p⌅ ↵-⌃� 

minutter o⇤ noterede deres løsnin⇤. De tre scen⇥rier h⇥vde forskelli⇤e fremtidsrejser med tre 

unikke ruter o⇤ op⇤⇥ver, der vedrørte forskelli⇤e m⌅l⇤rupper.  

Grupperne præsenterede senere deres pointer i plenum, s⌅ s⇥mtli⇤e delt⇥⇤ere fik kendsk⇥b 

til muli⇤hederne inden for ⇥lle tre scen⇥rier.  

Alle op⇤⇥ver fr⇥ fremtidsrejsen k⇥n findes i bil⇥⇤ ⌥ o⇤ ⇤ruppernes besv⇥relser k⇥n findes i 

bil⇥⇤  . 
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Nedenfor opsummeres de væsentli⇤ste indsi⇤ter o⇤ ideer, der ⇤⌅r p⌅ tværs ⇥f ⇤rupperne o⇤ 

som vil være opl⇥⇤te ⇥t ⇥rbejde videre med frem⇥drettet. 

IDEE✏ I SCENA✏IE A: EN BÆ✏EDYGTIG OG LEVENDE BY 
Føl⇤er m⇥n ⇤ruppernes drømme for den bæredy⇤ti⇤e o⇤ levende by, er fremtidens Esbjer⇤ 

en me⇤et soci⇥l by, hvor der er fokus p⌅ nærhed, fællessk⇥ber o⇤ soci⇥l ⇥nsv⇥rli⇤hed. Der er 

fokus p⌅ ⇥t sk⇥be boformer o⇤ byrum, der opfordrer o⇤ fremdriver stærke fællessk⇥ber for 

flere ⇤ener⇥tioner. Bæredy⇤ti⇤hed er en forudsætnin⇤ i ⇥lle ⇥spekter - by⇤⇤eri, ⇥rkitektur, 

oplevelser o⇤ fællessk⇥ber. Bæredy⇤ti⇤hed er helt essentielt, hvis ønsket om ⇥t r⇥mme de 
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yn⇤re m⌅l⇤rupper, sk⇥l lykkes. Det s⇥mme ⇤ælder nye boli⇤former, der rækker udover 

p⇥rcelhuset o⇤ den kl⇥ssiske vill⇥.  

Ideer til inds�tser i byrummet 
- Nytteh⇥ver - hvor bor⇤erne dyrker o⇤ høster, b⌅de p⌅ jorden o⇤ i højden 

- Grønne hust⇥⇤e o⇤ f⇥c⇥der 

- Upcyclin⇤, huse i ⇤en⇥nvendeli⇤e by⇤⇤em⇥teri⇥ler  

- Blød kollektiv tr⇥fik p⌅ el, førerløse busser 

- Bilfri by - inddr⇥⇤else ⇥f p⇥rkerin⇤spl⇥dser til ⇤rønne o⇥ser 

- Grønne byrum, o⇥ser o⇤ forbindelser ⇤ennem byen 

- Bofællessk⇥ber for forskelli⇤e ⇤ener⇥tioner  

- Bæredy⇤ti⇤e boli⇤former o⇤ tiny houses  

-  D printede by⇤nin⇤er  

- Østerbyen som c⇥se o⇤ pilotprojekt  

Ideer til oplevelser o� �ktiviteter 
- ⇧ooftop rest⇥ur⇥nter, ⇤⇥n⇤broer o⇤ opholds⇥re⇥ler 

- Ad⇤⇥n⇤ o⇤ bru⇤ ⇥f h⇥vnen med respekt for erhverv - promen⇥de l⇥n⇤s h⇥vnen 

- Vinterb⇥dnin⇤ 

- Svømmeh⇥l med ⇤l⇥s ud til h⇥vnen 

- H⇥vneb⇥d 

- V⇥nd⇥ktiviteter 

- Gr⇥tis udl⌅n ⇥f elcykler o⇤ bycykler  

- Genbru⇤ ⇥f ⇤⇥mmel oliepl⇥tform der bru⇤es som rest⇥ur⇥nt ude i h⇥vnen (forbinde nyt o⇤ 

⇤⇥mmelt) 

- Brin⇤ V⇥lsemøllen i spil - muli⇤hed for ⇥t kl⇥tre o⇤ r⇥ppelle  

- M⇥dm⇥rked p⌅ Dokken ⇥ l⇥ Torveh⇥llerne  

- Omvisnin⇤ p⌅ h⇥vnen 

Øvri�e behov o� muli�heder 
- En fond der understøtter boli⇤m⇥ssen til ⇤røn omstillin⇤  

Udv�l�te cit�ter  

“Willemoes⇤⇥de – Esbjer⇤s Vesterbro – det kunne blive et moderne omr⌅de, hvor m⇥n dyrker 

det r⌅, men det bliver opd⇥teret. Esbjer⇤s kre⇥tive omr⌅de, hvor det er hipt ⇥t bo. Uds⇥tte 

bor⇤ere sk⇥l bo dør om dør s⇥mmen med studerende. Vi sk⇥ber en kre⇥tiv, bæredy⇤ti⇤ 

bydel. Vi sk⇥l tiltrække kunstnere der ⇥rbejder med bæredy⇤ti⇤hed. Her i Esbjer⇤s kre⇥tive 

klim⇥kv⇥rter dyrkes det r⌅ o⇤ bæredy⇤ti⇤e o⇤ det ⇤⇥mle bl⇥ndes med det nye”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

“De h⇥r besø⇤t et beboelseshus med fokus p⌅ medbor⇤ersk⇥b, hvor modernitet o⇤ teknolo⇤i 

⇤⌅r h⌅nd i h⌅nd med bæredy⇤ti⇤hed. Her er fokus p⌅ medbor⇤ersk⇥b, inklusion, diversitet 

o⇤ li⇤hed. Huset h⇥r vundet en intern⇥tion⇥l ⇥rkitektpris for unik ⇥rkitektur. Huse med t⇥⇤e 

o⇤ væ⇤⇤e med særli⇤e ⇥ktiviteter – c⇥fé, lektiehjælp, ⇥rbejdspl⇥dser, nytteh⇥ver, fru⇤ttræer 

o⇤ bærbuske”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

“En ide kunne være ⇥t uddele en pris for ⇥t være den bedste ⇤rønne, bæredy⇤ti⇤e 

virksomhed. Årli⇤ prisuddelin⇤ for ⇥lle virksomheder. Det skulle være n⇥tion⇥lt – o⇤ 

virksomhederne i Esbjer⇤ skulle være med p⌅ ⇥t ⇤⌅ forrest i konkurrencen”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  
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“Det v⇥r svært ⇥t tænke m⇥rk⇥nt ud ⇥f boksen. Bæredy⇤ti⇤hed er et bredt be⇤reb, o⇤ 

⇤ruppen kom ikke med indsp⇥rk som rækker m⇥rk⇥nt ud over de oplæ⇤ som den blev 

præsenteret for eller som ⇥llerede er i støbeskeen”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejdet  

“Det første som virksomheder kl⇥⇤er over, er kommun⇥lt bure⇥ukr⇥ti. Hvis det er politikerne 

der sk⇥l t⇥⇤e beslutnin⇤erne s⌅ n⌅r vi ikke i m⌅l. Det ⇤⌅r for l⇥n⇤somt med den politiske 

proces. N⌅r politikerne ikke k⇥n blive eni⇤e s⌅ be⇤ynder de ⇥t drille hin⇥nden. Det tjener ikke 

vores s⇥mfund o⇤ det tjener slet ikke vores erhvervsvirksomheder. Det k⇥n ikke nytte ⇥t vi 

overl⇥der det her til no⇤le der ikke h⇥r de f⇥⇤li⇤e kompetencer omkrin⇤ bæredy⇤ti⇤hed til ⇥t 

t⇥⇤e de her beslutnin⇤er”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde 

IDEE✏ I SCENA✏IE B: G✏ØN UDDANNELSE OG INNOVATION 
Der er et ønske om ⇥t sk⇥be mere s⇥m⇥rbejde mellem erhverv o⇤ udd⇥nnelse, d⇥ det er her 

⇤rupperne ser en tydeli⇤ fordel for Esbjer⇤ mods⇥t ⇥ndre udd⇥nnelsesbyer, hvor nærheden 

ikke er den s⇥mme. Udd⇥nnelserne sk⇥l være intern⇥tion⇥lt orienterede o⇤ der sk⇥l være 

job⇤⇥r⇥nti efter endt udd⇥nnelse. P⌅ den l⇥n⇤e b⇥ne bør der pl⇥ceres et videncenter for 

⇤røn omstillin⇤ i Esbjer⇤. Sk⇥l Esbjer⇤ være first mover o⇤ virkeli⇤ t⇥⇤e en pl⇥ds p⌅ 

udd⇥nnelsesl⇥ndkortet, er der behov for ⇥t tænke udd⇥nnelse r⇥dik⇥lt ⇥nderledes, hvilket en 

⇥f ⇤rupperne o⇤s⌅ pe⇤er p⌅. Er det et scen⇥rie, der sk⇥l forføl⇤es, er der behov for 

konkretiserin⇤.  

Ideer til inds�tser  
- Muli⇤hed for mesterlære 

- Grønne udd⇥nnelser med intern⇥tion⇥lt udsyn  

- S⇥m⇥rbejde med universitets ener⇤i byer som St⇥v⇥n⇤er o⇤ Aberdeen 

- Altern⇥tive m⌅der ⇥t tænke udd⇥nnelser p⌅, som ⇤ør Esbjer⇤ som udd⇥nnelsesby unik 

- C⇥mpus i bymidten 

- Stærkere s⇥m⇥rbejder mellem erhverv o⇤ udd⇥nnelse, bedre inte⇤r⇥tion, hvor be⇤⇤e 

p⇥rter vinder p⌅ s⇥m⇥rbejdet 

- Co⌥ neutr⇥le studenterboli⇤er  

- Educ⇥tion Esbjer⇤ som tovholder p⌅ ⇤røn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tionsinds⇥ts, som sk⇥l 

sikre mere forpli⇤tende s⇥m⇥rbejder mellem erhverv o⇤ udd⇥nnelse 

- � m⌅neders job⇤⇥r⇥nti  

- Videncenter for ⇤røn omstillin⇤  

- Pop op eksperiment steder for studerende i de tomme by⇤nin⇤er i byen - ⌅bent l⇥b o⇤ 

udstillin⇤slok⇥ler  

- Tænke F⇥nø ind i udviklin⇤en ⇥f Esbjer⇤ - sk⇥be syner⇤i  

- Food trucks p⌅ h⇥vnen  

Udv�l�te cit�ter 

“Ét sted, der sk⇥l kunne indeholde ⇥lle m⌅l⇤rupper i Midtbyen. Kombin⇥tionen ⇥f le⇤epl⇥ds 

o⇤ no⇤et for un⇤e. Udendørsfitness. Indendørsf⇥ciliteter. B⌅lpl⇥dser i Byp⇥rken. Muli⇤hed for 

⇥t købe en kop k⇥ffe. Yo⇤⇥ p⌅ toppen med udsi⇤t o⇤ tørvejr. Svæveb⇥ne o⇤ turistrute ud p⌅ 

h⇥vnen ⇥ l⇥ Ener⇤iruter, men med oplevelse”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

✏



“Nyt street food omr⌅de der by⇤⇤er p⌅ lok⇥le r⌅v⇥re, ⇤røn ener⇤i, ⇤enbru⇤, lever op til FN’s 

verdensm⌅l. Studerende f⌅r lov til ⇥t l⇥ve street food steder, ener⇤iproduktion til 

rest⇥ur⇥ntsteder, et innov⇥tionshus? ⇧e⇥liserin⇤ o⇤ ⇥fprøvnin⇤ ⇥f projekter”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

“M⇥n h⇥r smidt ⇥l tr⇥ditionel udd⇥nnelse ud o⇤ ⇥rbejder udelukkende med bæredy⇤ti⇤hed 

p⌅ tre bundlinjer (PPP) I stedet for ⇥t fokusere p⌅ r⇥tin⇤ o⇤ publik⇥tioner speci⇥liserer 

Esbjer⇤s udd⇥nnelser si⇤ nu i Citizen Science o⇤ er førende i verden indenfor rese⇥rch med 

s⇥mfundsrelev⇥ns o⇤ til ⇥t inddr⇥⇤e lok⇥ls⇥mfund, erhvervsliv o⇤ nye lærin⇤smetoder”. 

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

IDEE✏ I SCENA✏IE C: OPLEVELSES- OG KULTU✏BY 
Grupperne h⇥r et ønske om ⇥t sk⇥be mere liv o⇤ miljø i byen. Kulturinstitutionerne sk⇥l være 

med o⇤ de sk⇥l i højere ⇤r⇥d komme til bru⇤erne frem for ⇥t bru⇤erne sk⇥l komme til dem. 

Kulturen o⇤ kunsten sk⇥l ud ⇥f by⇤nin⇤erne o⇤ ud i byrummet. Der er fokus p⌅ det 

involverende o⇤ p⌅ ⇥t sk⇥be oplevelser i byrummet ⇤ennem kunst, kultur o⇤ oplevelser. 

Esbjer⇤ sk⇥l i højere ⇤r⇥d se si⇤ selv som del ⇥f Vestkysten, o⇤ koble si⇤ til de m⇥n⇤e 

turistdestin⇥tioner l⇥n⇤s Vesterh⇥vet o⇤ ⇤øre si⇤ ⇥ttr⇥ktiv som h⇥ndels- o⇤ oplevelsesby - 

Vesterh⇥vets hovedst⇥d. Derudover sk⇥l h⇥vnen o⇤ udviklin⇤ ⇥f oplevelser p⌅ h⇥vnen 

brin⇤es me⇤et mere i spil, s⌅ der et⇥bleres en re⇥son to ⇤o for de m⇥n⇤e turister. M⇥d: 

Street food, fine dinin⇤ o⇤ ⇥lt indimellem, ⇤erne p⌅ lok⇥le r⌅v⇥rer sk⇥l o⇤s⌅ i fokus. Der er en 

stor efterspør⇤sel p⌅ lok⇥le m⇥doplevelser o⇤ lok⇥le r⌅v⇥rer o⇤ det vil være opl⇥⇤t ⇥t s⇥mle 

dette i Esbjer⇤.  

Ideer til inds�tser 
- Koble byen mere p⌅ h⇥vnen, sk⇥be flere fysiske forbindelser til h⇥vet o⇤ h⇥vnen, s⌅ m⇥n 

mærker nærheden til de m⇥ritime  

- Et l⇥tinerkv⇥rter p⌅ h⇥vnen 

- Arbejdende værksteder p⌅ h⇥vnen 

- Esbjer⇤ str⇥nd - det sk⇥l være muli⇤t ⇥t b⇥de her.  

- F⌅ kulturen o⇤ kunsten ud i byrummet - p⇥sse p⌅ med ⇥t lukke det spændende indenfor. 

L⇥d flere f⌅ ⇤læde ⇥f kulturen o⇤ kunsten ved ⇥t brin⇤e den ud i byrummet (kobler si⇤ til 

Esbjer⇤s kommende kunststr⇥te⇤i)  

Ideer til oplevelser 
- Jyll⇥nds største le⇤epl⇥ds, en historisk le⇤epl⇥ds, der k⇥n tiltrække børnef⇥milier  

- ⇧evit⇥lisere f⇥nt⇥syfestiv⇥llen - udnytte den, ⇤øre den større 

- Kunst o⇤ kultur i byrummet som er rel⇥teret til det r⌅ im⇥⇤e 

- Gøre Dokken til et frilufts⇤⇥lleri - en stor kunstinst⇥ll⇥tion 

- Surfin⇤ center (indendørs) 

- H⇥vhøst for foodies p⌅ h⇥vnen 

- Festiv⇥l i V⇥deh⇥vet  

- N⇥turkøkkener i p⇥rkerne - fælles m⇥dl⇥vnin⇤ for turister o⇤ bor⇤ere - l⇥n⇤bordsmidd⇥⇤e  

- Street food p⌅ dokken med ⇥fsæt i fisk o⇤ sk⇥ldyr - revit⇥lisere fisk p⌅ h⇥vnen - spil p⌅ 

historien, o⇤ t⇥⇤ historien tilb⇥⇤e 

- Et re⇥son to ⇤o to Esbjer⇤: Klim⇥experiment⇥rium p⌅ h⇥vnen. Det sk⇥l p⇥sse til Esbjer⇤. 

Være unikt. K⇥n tiltrække børnef⇥milier. Moderne ud⇤⇥ve ⇥f D⇥nfoss Universe, b⇥re med 

⇥ndre emner. Kunne o⇤s⌅ ⇤odt se konference, wellness/sp⇥ hi⇤h end med Michelin 

rest⇥ur⇥nt. No⇤et som folk ville rejse til Esbjer⇤ for 

- Esbjer⇤s urb⇥ne ⇤⌅rdbutik med lok⇥le r⌅v⇥rer 
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- Lukrere p⌅ om⇤ivelserne o⇤ ⇥rr⇥n⇤ere ture fr⇥ Esbjer⇤ til øerne o⇤ V⇥deh⇥vet - sk⇥be en 

tættere koblin⇤ til F⇥nø 

Udv�l�te cit�ter 

“FIMUS sk⇥l o⇤s⌅ være forbundet til v⇥ndet. Det sk⇥l st⌅ i v⇥ndet. Det er underli⇤t ⇥t være i 

en by ved v⇥ndet, men ikke bru⇤e v⇥ndet”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

“Hv⇥d sker der i Esbjer⇤ efter kl. ⌃�. �? S⌅ er det virkeli⇤ kedeli⇤t ⇥t være turist i Esbjer⇤. 

M⌅ske k⇥n vi bru⇤e omr⌅det til det? Liv sk⇥ber liv”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

“Med byen i ry⇤⇤en o⇤ n⇥turen o⇤ h⇥vet for⇥n si⇤”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde  

“⇧ive den ⇤rimme centerby⇤nin⇤ ned p⌅ torvet o⇤ sk⇥be en Esbjer⇤-version ⇥f Torveh⇥llerne. 

Lækker t⇥⇤terr⇥sse p⌅ t⇥⇤et med rest⇥ur⇥nt o⇤ b⇥r. Den urb⇥ne ⇤⌅rdbutik, fisk, m⇥rskl⇥m, 

lok⇥l ost, østers. Lok⇥le r⌅v⇥rer”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde 

“Det er nyt for Esbjer⇤ ⇥t bru⇤e Dokken s⌅ me⇤et. Det er p⇤⇥. h⇥vnen o⇤ v⇥ndet, o⇤ det 

miljø, der er der, ⇥t de un⇤e h⇥r v⇥l⇤t ⇥t flytte til Esbjer⇤ o⇤ ikke f.eks. Århus. Midtbyen er 

det kendte, det k⇥n m⇥n f⌅ i en hvilken som helst by. P⌅ h⇥vnen er der ⇥nderledes, her k⇥n 

m⇥n hoppe i v⇥ndet, o⇤ der er udendørs bio⇤r⇥f p⌅ Dokken (som vi ⇥llerede h⇥r h⇥ft før)”. 

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde 

“K⇥n m⇥n være ⇥ktiv, mens m⇥n bor p⌅ hotellet, p⌅ den m⌅de, ⇥t m⇥n er med til ⇥t ⇤øre 

no⇤et for ⇥ndre? Dvs. soci⇥lt bæredy⇤ti⇤t, soci⇥l innov⇥tion? Gæsterne k⇥n inddr⇥⇤es – men 

det k⇥n m⌅ske o⇤s⌅ ⇥fholde no⇤le fr⇥ ⇥t komme. F.eks. t⇥⇤e ⇥ktiv del i ⇥t l⇥ve m⇥d, l⇥ve 

drinks etc. s⇥mmen med ⇥ndre ⇤æster. Det ⇤iver no⇤et soci⇥lt, ⇥t m⇥n kommer i kont⇥kt 

med hin⇥nden. Den soci⇥le dimension, ⇥t kunne lære nye mennesker o⇤ li⇤esindede ⇥t 

kende, k⇥n være med til ⇥t tiltrække ⇤æster. Hotellet sk⇥l drives som et krydsto⇤tskib, s⌅ der 

er no⇤et for b⌅de børn, un⇤e o⇤ voksne. P⌅ toppen ⇥f eller nedenfor hotellet h⇥r m⇥n 

urteh⇥ve. Li⇤esom p⌅ et krydsto⇤t k⇥n m⇥n komme ud o⇤ opleve byen Esbjer⇤ som en del ⇥f 

opholdet. Evt. indrettes hele hotellet som et krydsto⇤tskib”.  

Cit⇥t ⇤ruppe⇥rbejde 

DELTAGE✏NE P✏ÆSENTE✏E✏ SCENA✏IE✏ FO✏ ESBJE✏G ⌅⇥⌅� 
Som ⇥fslutnin⇤ p⌅ fremtidsrejsen præsenterede hver ⇤ruppe deres scen⇥rie for de ⇥ndre 

delt⇥⇤ere o⇤ freml⇥⇤de de ideer o⇤ pointer, de v⇥r kommet frem til. Grupperne v⇥l⇤te 

mellem tre form⇥ter til deres præsent⇥tion:  

- Te⇤n et nyt fyrt⌅rn, der kendete⇤ner Esbjer⇤ i scen⇥riet 

- Send et postkort hjem o⇤ fortæl om jeres oplevelse i Esbjer⇤  

- L⇥v et nyhedsindsl⇥⇤ til TV-⇥visen o⇤ fortæl, hv⇥d der sker i Esbjer⇤ i ⌥�⌥� 

Fotos ⇥f pl⇥ncher fr⇥ ⇤ruppernes præsent⇥tioner k⇥n findes i bil⇥⇤ ⌦. Nedenfor opsummeres 

de væsentli⇤ste ideer fr⇥ præsent⇥tionerne.  
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P✏ÆSENTATIONE✏ SCENA✏IE A: BÆ✏EDYGTIG OG LEVENDE BY 

Gruppe ⇤ - Bæredy�ti� o� levende by 

D⇧ sender live fr⇥ Esbjer⇤ Str⇥nd, hvor “Ener⇤iens Folkemøde” er i ⇤⇥n⇤. Det emmer ⇥f liv, 

virksomheder o⇤ un⇤domsudd⇥nnelser. Folk fr⇥ opl⇥nd, udl⇥nd o⇤ Esbjer⇤ by. Gennemsyrer 

boli⇤er, byrum o⇤ oplevelsesrum, væsentli⇤e dele ⇥f vores levevis der er ⇤ennemsyret ⇥f 

bæredy⇤ti⇤hed. Det er den første kommune, hvor der ikke kører benzinbiler. Skole⇤⇥de er 

lukket for bilkørsel. Esbjer⇤ er ⇤ennemsyret ⇥f bæredy⇤ti⇤hed. Bæredy⇤ti⇤hed o⇤ moderne 

teknolo⇤i kombineres med en oplevelsesri⇤ o⇤ levende by. Nye fællessk⇥ber vinder frem - 

Esbjer⇤ er en by med m⇥sser ⇥f dyn⇥mik o⇤ ⇤od stemnin⇤.   
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Gruppe ⌅ - Bæredy�ti� o� levende by 

Inst⇥⇤r⇥m opsl⇥⇤ - et moderne postkort. Hej venner je⇤ er li⇤e flyttet til Esbjer⇤, kommer 

ikke tilb⇥⇤e. Je⇤ h⇥r f⌅et job p⌅ den fedeste rest⇥ur⇥nt, den li⇤⇤er p⌅ et ⇤⇥mmelt 

krydsto⇤tskib, som er l⇥vet om til tiny houses. Je⇤ bor i Willemoes⇤⇥de i et øko kollektiv. 

Mine n⇥boer er de vildeste kunstnertyper, Je⇤ h⇥r li⇤e været p⌅ h⇥vnen til et OC⇧-løb med 

me⇤⇥ fede forhindrin⇤er, hvor m⇥n skulle svin⇤e udover h⇥vnene en tr⇥pez. Je⇤ kommer 

rundt i byen p⌅ byens elcykler.  I mor⇤en sk⇥l je⇤ r⇥pelle ned ⇥d V⇥lsemøllen o⇤ besø⇤e 

no⇤le venner, der bor p⌅ en husb⌅d. To ⇤⇥n⇤e h⇥r je⇤ siddet med en mojito fr⇥ en klim⇥h⇥ve 

nede i h⇥vneb⇥det. Min lejli⇤hed er indrettet med ⇤enbru⇤stin⇤ fr⇥ en butik p⌅ det ⇤rønne 

strø⇤. #bæredy⇤ti⇤o⇤levendeby #esbjer⇤ #un⇤iesbjer⇤.  

Gruppe ⇧ - Bæredy�ti� o� levende by 

Sender live fr⇥ tv⌥ som sender live fr⇥ Esbjer⇤, som er k⌅ret som den bedste o⇤ mest 

bæredy⇤ti⇤e by. Der er kommet førerløse busser - som f⌅r byen bundet bedre s⇥mmen, ideen 

opstod o⇤ blev et⇥bleret. Bor⇤erne h⇥r f⌅et bedre kendsk⇥b til hv⇥d der sker i Esbjer⇤ o⇤ 

større ejersk⇥b. M⇥n⇤e der kommer udefr⇥ de stiller bilen o⇤ bru⇤er busserne. Her er m⇥sser 

⇥f ejersk⇥b o⇤ s⇥mmenhold. I Esbjer⇤ h⇥r vi v⇥l⇤t ⇥t tænke ⇥nderledes, ikke by⇤⇤e nyt, men 

renovere det ⇤⇥mle. Sk⇥be m⇥n⇤foldi⇤hed - forskelli⇤e størrelser, s⇥mle forskelli⇤e f⇥milier 

typer. Østerby blev reddet i sidste øjeblik, der tænkte de virkeli⇤ p⌅ de un⇤e o⇤ 

bæredy⇤ti⇤hed. Alle by⇤nin⇤er er tænkt ind som nul udlednin⇤ o⇤ med fokus ⇥fprøvnin⇤ ⇥f 

nye teknolo⇤ier. Stedet, hvor folk ikke læn⇤ere si⇤er Østerbro men Østerby.  

Gruppe ⌃ - Bæredy�ti� o� levende by  

Forestil jer en selfie. “Hej mor o⇤ f⇥r. H⌅ber det ⇤⌅r ⇤odt i Vejle, je⇤ er f⇥ldet ⇤odt til, 

studiemiljø er s⌅ ⇤odt, o⇤ je⇤ bor ⇤odt i tr⇥iler by. Esbjer⇤ er lækker, ⇥ltin⇤ er tæt p⌅ o⇤ 

nemt ⇥t komme rundt i bilfri bymidte. Her er v⇥nd m⇥n⇤e steder, det er fedt fordi m⇥n 

mærker h⇥vet tæt p⌅. H⇥r f⌅et ny yndlin⇤sc⇥fe p⌅ toppen ⇥f en ⇥f de høje by⇤nin⇤er. V⇥r til 

øko høstm⇥rked p⌅ h⇥vnen o⇤ s⌅ til koncert dernede b⇥⇤efter. I mor⇤en sk⇥l je⇤ mødes med 

de nye virksomheder som ⇥rbejder me⇤et med bæredy⇤ti⇤hed. De vil ⇤erne s⇥m⇥rbejde med 

os studerende, je⇤ nyder ⇥lle udd⇥nnelsesinstitutioner er s⇥mlet et sted. Selvom vi si⇤er i 

Vejle k⇥n m⇥n ikke fejle, s⌅ er det mere værd ⇥t bo i Esbjer⇤”.  
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Gruppe ⌥ - Bæredy�ti� o� levende by 

I Esbjer⇤ sker der no⇤et nyt o⇤ unikt: En ⇤⇥n⇤bro p⌅ � meter over byen, der forbinder 

højhusene, som h⇥r h⇥ver p⌅ toppen. Byr⌅det l⇥vede en studietur til NY, der blev vi inspireret 

⇥f en højbro, som er en nedl⇥⇤t to⇤b⇥ne - helt co⌥ neutr⇥l, kommer op over musikhuset. Der 

er soci⇥lt by⇤⇤eri med ældre o⇤ yn⇤re. Esbjer⇤ er by⇤⇤et op som NY - men her f⌅r vi no⇤le 

or⇤⇥niske svin⇤. M⇥n kommer op i højden o⇤ ser ud over byen, det er ⇤odt med de m⇥n⇤e 

urteh⇥ver, et soci⇥lt s⇥mlin⇤spunkt, m⇥n k⇥n løbe o⇤ cykle. G⇥n⇤broen er ubetin⇤et en stor 

succes, vi overvejer ⇥t udvide senere hen.  

P✏ÆSENTATIONE✏ SCENA✏IE B: G✏ØN UDDANNELSE OG INNOVATION 

Gruppe � - Grøn udd�nnelse o� innov�tion 

I Esbjer⇤ s⇥mles ⇥lle i byen. Der er ⌅bent ⇥ltid, festiv⇥ller, c⇥feer, eksperiment⇥rier for 

udd⇥nnelse. De ⇤⇥mle by⇤nin⇤er som er l⇥vet om, vi h⇥r et eksperiment⇥rium for ⇤røn 

omstillin⇤. Vi h⇥r udd⇥nnelse, erhverv o⇤ politik, som s⇥m⇥rbejder om ⇤røn omstillin⇤. 

Lærin⇤smiljøer o⇤ de ⇤rønne projekter kunne være ⇤røn ⇥ff⇥ldsh⌅ndterin⇤, vi sk⇥l 

implementere de løsnin⇤er der udvikles. Andre løsnin⇤er kommerci⇥liseres. Esbjer⇤ er en 

lærende by. Der er en ⇤røn tem⇥le⇤epl⇥ds, svæveb⇥ne, m⇥n k⇥n s⌅⇤⇥r st⌅ p⌅ v⇥ndski - ⇥lle 

fritids⇥ktiviteter er løst ved hjælp ⇥f ⇤røn ener⇤i.  

Gruppe   - Grøn udd�nnelse o� innov�tion 

Virksomheder o⇤ universiteter sk⇥l ⇤⌅ s⇥mmen, o⇤ sikre virkeli⇤hedsnære emner, f⌅ de 

studerende ud o⇤ se, hvord⇥n det er ⇥t ⇥rbejde i en virksomhed. Virksomheder sk⇥l forpli⇤te 

si⇤ p⌅ undervisnin⇤, m⇥n sk⇥l kunne komme til eks⇥men p⌅ den m⌅de. Værdien i det er, ⇥t 

det er ⇥ltern⇥tiv undervisnin⇤, muli⇤hed for ⇥t f⌅ ny inspir⇥tion for virksomhederne. Hv⇥d 

⇥rbejder de med? Der sk⇥l l⇥ves et klim⇥ c⇥mpus i Esbjer⇤, l⇥de de un⇤e bestemme hvord⇥n 

m⇥n l⇥ver det. Kommunen forpli⇤ter si⇤ til ⇥t stille boli⇤ til r⌅di⇤hed, de un⇤e bor ⇤r⇥tis, 

men sk⇥l være ⇥ff⇥lds⇥nsv⇥rli⇤e, l⇥ve klim⇥venli⇤ m⇥d - o⇤ kunne deres ener⇤i lære - de 

sk⇥l selv sk⇥ffe o⇤ l⇥⇤re deres ener⇤i.  

Gruppe ⌦ - Grøn udd�nnelse o� innov�tion 

Der st⌅r et nyt c⇥mpus - et stort fyrt⌅rn, de tr⇥ditionelle udd⇥nnelser er helt væk, nu er der 

fokus p⌅ tværf⇥⇤li⇤hed, o⇤ et styrket erhvervslivs o⇤ udd⇥nnelsess⇥m⇥rbejde. Vi bliver ri⇤ti⇤ 

⇤ode til ⇥t løse problemer, lok⇥ls⇥mfundet, h⇥r det tr⇥ditionelle, re⇥l undervisnin⇤, projekter 

der kommer udefr⇥, power to x, fødev⇥rer. Hvord⇥n bru⇤er m⇥n sin p⇥use, det ⇤ør m⇥n ved 

⇥t ro eller surfe. Gl⇥de studerende ⇤iver en ⇤l⇥d by. People, profit, pl⇥ne.  

Gruppe ↵ - Grøn udd�nnelse o� innov�tion 

De studerende er ⇤l⇥de for ⇥t være kommet til Esbjer⇤, de h⇥r f⌅et en ⇤od rundtur i 

undervisnin⇤smiljøet, o⇤ et ⇤odt overblik over muli⇤hederne i Esbjer⇤. I Esbjer⇤ er der � 

m⌅neders ⇥nsættelses⇤⇥r⇥nti efter studiet. Der er et ⇤odt miljø i indre by, vi h⇥r f⌅et 

overdækket hele Kon⇤ens⇤⇥de, hvilket ⇤⇥v en syner⇤ieffekt, der er l⇥vet c⇥feer, o⇤ det tr⇥k 

virksomhederne til p⌅ den b⇥⇤⇤rund. De hvide mænd h⇥r f⌅et f⇥rver o⇤ rejst si⇤ op p⌅ ⇤rund 

⇥f ⇥l den udviklin⇤. Udviklet  D pro⇤r⇥m, hvor m⇥n kunne h⇥ve oplevet det hele hjemmefr⇥.  

Gruppe ⇤⇥ - Grøn udd�nnelse o� innov�tion  

S⇥mlet str⇥te⇤i for udd⇥nnelse: mere s⇥m⇥rbejde. Udnytte ⇥t f⌅ de studerende ud i de byer, 

vi s⇥m⇥rbejder med som fx St⇥v⇥n⇤er o⇤ Aberdeen, være mere intern⇥tion⇥le. Sk⇥be en 

intern⇥tion⇥l til⇤⇥n⇤. Educ⇥tion Esbjer⇤ - f⌅ det system⇥tiseret. Et fælles eksperiment⇥rium, 
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opleve hv⇥d k⇥n vi. K⇥n ⇤odt lide ener⇤ibussen - h⇥ve den ud til Esbjer⇤ str⇥nd fr⇥ midtby. 

F⌅ udnyttet de tomme butikslok⇥ler - de studerende k⇥n vise deres projekter o⇤ produkter 

frem her.  

P✏ÆSENTATIONE✏ SCENA✏IE C: OPLEVELSES- OG KULTU✏BY 

Gruppe ⇤⇤ - Oplevelses- o� kulturby 

Postkort fr⇥ Esbjer⇤: Kære Bedste, Esbjer⇤ er helt f⇥nt⇥stisk. Vi st⇥rtede med en 

h⇥vnerundf⇥rt fr⇥ et omr⌅de, de k⇥lder h⇥vnens by, hvor der skete en m⇥sse tin⇤ som musik, 

te⇥ter o⇤ ⇤ø⇤l. Vi s⌅ et omr⌅de, der hed Esbjer⇤ str⇥nd, her v⇥r der det fedeste 

n⇥turb⇥del⇥nd i en lukket k⇥n⇥l. Om ⇥ftenen spiste vi ⇤odt o⇤ oplevede det nye 

multikulturelle miljø midt i byen. D⇥⇤en efter hy⇤⇤ede vi os p⌅ D⇥nm⇥rks største le⇤epl⇥ds i 

en kæmpe p⇥rk - her sk⇥l vi tilb⇥⇤e til vinter, hvor store sne k⇥noner ⇤iver sne ⇤⇥r⇥nti, s⌅ vi 

k⇥n kæle o⇤ st⌅ p⌅ ski i et sted, der hedder Gryden. Knus Henrik, Sofie, Emil o⇤ Sofus. 

Gruppe ⇤⌅ - Oplevelses- o� kulturby 

Det er ⇤⌅et op for TripAdvisor ⌥�⌥� ⇥t Esbjer⇤ er en hemmeli⇤hed. Nu h⇥r nu h⇥r de f⌅et øje 

p⌅ Esbjer⇤ o⇤ ⇤ivet os top point. Esbjer⇤ h⇥r l⇥vet en ny virtuel kultur⇤uide. O⇤ et⇥bleret en 

fin event, hvor der er fine dinin⇤ in the open, lysk⇥noner, vertic⇥l f⇥rmin⇤ med kolonih⇥ver I 

højden I midtbyen. Vi er jo en ⇤røn ener⇤i by, s⌅ vi st⇥rtede en sejl⇥ds til vindmøller p⌅ 

solceller - et brintskib. Vi h⇥r et surfin⇤ center, som er b⌅de indendørs o⇤ udendørs. 

Coldpl⇥y h⇥r meddelt ⇥t de spiller koncert p⌅ en b⌅d, der sejler ud fr⇥ Esbjer⇤ H⇥vn i 

solned⇤⇥n⇤en over h⇥vet.  

Gruppe ⇤⇧ - Oplevelses- o� kulturby 

Velkommen til Sus⇥nne Norden - Esbjer⇤s nye bor⇤mester, som i d⇥⇤ h⇥r ⌅bnet Esbjer⇤s 

urb⇥ne ⇤⌅rdbutik. Sus⇥nne: Det er en f⇥nt⇥stisk ny tilføjelse til Esbjer⇤s kulturscene - vi 

kommer p⌅ linje med ⇥ndre storbyer hvor de o⇤s⌅ h⇥r de her torveh⇥ller. Det ⇥t kunne 

komme her o⇤ f⌅ lok⇥le r⌅v⇥rer, det er utroli⇤t populært. Det bliver en ⇥ttr⇥ktion i si⇤ selv, 

s⌅ betyder det no⇤et for den lok⇥le selvforst⌅else. Vi h⇥r v⇥l⇤t ⇥t pl⇥cere den der, hvor vi h⇥r 

et m⇥dm⇥rked, med f⇥nt⇥stiske boli⇤er o⇤ p⌅ toppen en f⇥nt⇥stisk rest⇥ur⇥nt. 

Je⇤ st⌅r i spidsen for et byr⌅d der virkeli⇤ vil s⇥tse, det er et me⇤et ⇥mbitiøst byr⌅d, der h⇥r 

puttet en m⇥sse kroner i projektet. Der er kommet et eksperiment⇥rium p⌅ h⇥vnen - vi h⇥vde 

et kæmpe omr⌅de der kunne ryddes. Der er investeret p⌅ Esbjer⇤ str⇥nd, vi s⇥m⇥rbejdede 

med Ol⇥fur Elli⇥sson - DET s⇥tte Esbjer⇤ p⌅ l⇥ndkort. Vi investerede i Vo⇤nsbølp⇥rken - l⇥vet 

en le⇤epl⇥ds o⇤ trætops overn⇥tnin⇤. 

Gruppe ⇤⌃ - Oplevelses- o� kulturby 

TV⌥ News, vi er her, hvor det hele be⇤yndte, f⇥nt⇥stisk udsi⇤t over det mest hippe sted. N⌅r 

vi ki⇤⇤er ned for⇥n os ser vi dokken, med det nye hippe miljø. Det nye h⇥vneb⇥d som in⇤en 

troede v⇥r muli⇤t, ser sm⌅ b⌅de der fiser frem o⇤ tilb⇥⇤e, o⇤ endd⇥ en v⇥nd t⇥xi. Der sker s⌅ 

me⇤et, der er musik o⇤ liv o⇤ m⇥n⇤e f⇥milier, le⇤epl⇥ds til de sm⌅ børn. Cont⇥inere med 

sm⌅ rest⇥ur⇥nter, pop op initi⇥tiver, der kommer o⇤s⌅ kunst pop op butikker. I Byp⇥rken er 

der festklædte mennesker, der er p⌅ vej til oper⇥ forestillin⇤ - de sk⇥l se ⇥ftenens oper⇥ i det 

nye bunkermuseum. Derude st⌅r fire mænd der h⇥r rejst si⇤. Videre ser du Esbjer⇤ str⇥nd - 

som er en super bæredy⇤ti⇤ bydel, der bor mennesker o⇤ fore⇤⌅r en m⇥sse ⇥ktiviteter p⌅ 

v⇥ndet. Fr⇥ broen der k⇥n m⇥n komme til fiskeri- o⇤ søf⇥rtsmuseet.  

⌃↵



Gruppe ⇤⌥ - Oplevelses- o� kulturby 

Vi vil præsentere en kæmpe ⇥ttr⇥ktion, city cruise hotel med rest⇥ur⇥nt p⌅ toppen, h⇥ver 

omkrin⇤, det hele er bæredy⇤ti⇤t, der er kokkeskole, er m⇥n til soci⇥l innov⇥tion, s⌅ k⇥n m⇥n 

brin⇤e møde hin⇥nden der. Det er et hotel o⇤ her er ⇥ktiviteter for børn, p⇥rkerin⇤ i bunden, 

s⌅ m⇥n⇤e forskelli⇤e se⇤menter ⇥f mennesker, el cykler til r⌅di⇤hed. Kultur o⇤ ⇤⇥de⇤⇥lleri, 

tr⇥nsport med sejlb⌅d for ⇥t komme til Esbjer⇤ str⇥nd, vi h⇥r en kæmpestor surfm⇥skine, 

Extreme Ch⇥llen⇤e i h⇥vet, h⇥vneb⇥d, o⇤ du k⇥n komme ud o⇤ opleve sæler i Hjertin⇤. Vi h⇥r 

l⇥vet no⇤et der ikke er set før. N⌅r vi er her p⌅ et skib, s⌅ refererer vi til hele Esbjer⇤s 

historie, ⇤uidet rundt i det kæmpe store hotelskib, m⇥n k⇥n ⇤⌅ ind o⇤ lære ⇥t l⇥ve m⇥d o⇤ f⌅ 

drinks. Her er tem⇥værelser - o⇤ ekstr⇥ oplevelser, vi h⇥r inddr⇥⇤et ⇥lle hæderkronede 

virksomheder - o⇤ f⌅et dem involveret.  

VU✏DE✏ING AF SCENA✏IE✏ 
Det er tydeli⇤t, ⇥t det er scen⇥rie A o⇤ C, der opt⇥⇤er workshopdelt⇥⇤erne mest o⇤ det de 

helst vil ⇥rbejde med for Esbjer⇤. Delt⇥⇤erne h⇥r lettere ved ⇥t tænke nyt for Esbjer⇤ som en 

bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by eller som en oplevelses- o⇤ kulturby. Det er i de to scen⇥rier, der 

er flest oplæ⇤ til ideer o⇤ inds⇥tser, som k⇥n brin⇤e Esbjer⇤ videre ind i en ⇤od fremtid. Det 

er o⇤s⌅ de to scen⇥rier, som flest k⇥n identificere si⇤ med o⇤ se “wh⇥t's in it for me”.   

P⌅ b⇥⇤⇤rund ⇥f introduktionen ⇥f scen⇥rier, fremtidsrejsen o⇤ ⇤ruppernes præsent⇥tioner ⇥f 

de tre scen⇥rier for Esbjer⇤, vurderede delt⇥⇤erne hvert scen⇥rie p⌅ � p⇥r⇥metre:  

• Hvilken fremtid er den modi⇤ste? 

• Hvilken fremtid er mest opn⌅eli⇤ i pr⇥ksis? 

• Hvilken fremtid er mest ⇥ttr⇥ktiv for un⇤e? 

• Hvilken fremtid sk⇥ber vækst i erhvervslivet? 

• Hvilken fremtid vil ⇤øre Esbjer⇤ berømt? 

• Hvilken fremtid vil du ⇤erne selv bo i? 

S⇥mmenl⇥⇤t fik scen⇥rie A, Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by, flest stemmer p⌅ tværs ⇥f de 

forskelli⇤e spør⇤sm⌅l. Delt⇥⇤erne mente ⇥t scen⇥rie A, Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by, vil ⇤øre 

Esbjer⇤ mest berømt mens scen⇥rie C, Oplevelses- o⇤ kulturby, v⇥r mest ⇥ttr⇥ktivt for un⇤e. 

Scen⇥rie C, Oplevelses- o⇤ kulturby blev vurderet b⌅de som den modi⇤ste o⇤ mest opn⌅eli⇤e 

s⇥tsnin⇤. Do⇤ vurderede delt⇥⇤erne ⇥t scen⇥rie B, Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion, er mest 

⇥ttr⇥ktivt for erhvervslivet. 

D⇥ der blev spur⇤t: “Hvilken fremtid vil du ⇤erne selv bo i?” v⇥r det p⌅f⇥ldende, ⇥t in⇤en 

stemte p⌅ scen⇥rie B, Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion. Det v⇥r o⇤s⌅ scen⇥rie B der s⇥mlet set 

fik den l⇥veste tilslutnin⇤. 

SAMMENLAGTE STEMME✏ F✏A ALLE VU✏DE✏INGSØVELSE✏ 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:   � % 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:  ⌥� % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:   ↵ % 
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Vurderin�søvelse ⇤: Hvilken fremtid er den modi�ste? 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:  ⌥⌥,↵ % 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:   ⌃ % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:  ⌦�,↵ % 

Kommentarer 
“Vi m⇥n⇤ler oplevelser o⇤ kultur i Esbjer⇤”.   

“Je⇤ brænder mest for oplevelser o⇤ kultur, men h⇥ndler det om ⇥t være bæredy⇤ti⇤, s⌅ 

kræver det m⇥n⇤e investerin⇤er, o⇤ me⇤et mod, det kræver endnu mere, o⇤ je⇤ tror, m⇥n 

sk⇥l beslutte si⇤ endnu mere end m⇥n sk⇥l p⌅ de to ⇥ndre”.  

Vurderin�søvelse ⌅: Hvilken fremtid er mest opn�eli� i pr�ksis? 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:  ⌥� % 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:   � % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:   � % 

Kommentarer 
“Turistdelen, h⇥r et kæmpe potenti⇥le, derfor mest opn⌅eli⇤t. S⌅ m⇥n⇤e ⇥re⇥ler, der er s⌅ 

m⇥n⇤e turister, der sk⇥l ikke s⌅ me⇤et til, det er en l⇥vthæn⇤ende fru⇤t”.  

“Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion drives frem ⇥f erhvervslivet, je⇤ tror det er det mest 

opn⌅eli⇤e, vi sk⇥l ikke være b⇥n⇤e for ⇥t virksomhederne driver det frem. Det er b⌅de modi⇤t 

o⇤ opn⌅eli⇤t”.  

“Det tem⇥ vi st⌅r i her - bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by, der er s⌅ m⇥n⇤e tin⇤ i ⇤⇥n⇤, det er b⇥re 

⇥t t⇥⇤e en beslutnin⇤ o⇤ løbe i s⇥mme retnin⇤”.  

⌃�



Vurderin�søvelse ⇧: Hvilken fremtid er mest �ttr�ktiv for un�e? 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:   ✏ % 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:  ⌃� % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:  ⌦↵ % 

  

Kommentarer  
Gøre udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion: “De to tin⇤ sk⇥l ⇤⌅ h⌅nd i h⌅nd for un⇤e, det er ⇥ttr⇥ktivt for 

mi⇤ o⇤ mine venner, ⇥t det er ⇤røn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion, men o⇤s⌅ bæredy⇤ti⇤hed, det 

vil m⇥n⇤e un⇤e væl⇤e. Der sk⇥l være udd⇥nnelse for de un⇤e - det er helt b⇥sis”.  

Bæredy⇤ti⇤hed o⇤ levende by: “Det er lidt en tænkt præmis, det kræver jo o⇤s⌅ menin⇤sfulde 

fællessk⇥ber som ⇤iver det overskud, der sk⇥l til for ⇥t føl⇤e de værdier, der sk⇥l til o⇤ ændre 

s⇥mfundet. M⇥n⇤e un⇤e vil prioritere bæredy⇤ti⇤hed højest, tror je⇤.”  

Oplevelses- o⇤ kulturby: “Je⇤ tænker det bredt, det fortolker je⇤, som no⇤et der k⇥n mere 

end - t⇥⇤e ud i n⇥turen o⇤ opleve no⇤et helt ekstr⇥ordinært. Arbejde med no⇤et som 

interesserer mi⇤. Je⇤ ser det som et me⇤et bredt scen⇥rium”. 

Vurderin�søvelse ⌃: Hvilken fremtid sk�ber vækst i erhvervslivet? 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:   � % 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:  �⌃ % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:    % 

Kommentarer 

“Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by lever ⇥f oplevelser o⇤ kulturby, men det by⇤⇤er bro til 

bæredy⇤ti⇤hed, hvis m⇥n ⇤ør den levende s⇥mtidi⇤, s⌅ f⌅r m⇥n o⇤s⌅ oplevelser”.  

“Je⇤ hæfter mi⇤ ved soci⇥l bæredy⇤ti⇤hed - vi h⇥r en stor ⇤ruppe un⇤e der ikke h⇥r fundet 

deres why, det h⇥ndler om ⇥t sk⇥be levende byer, hvor m⇥n h⇥r lyst til ⇥t sk⇥be levende 

byer. Vi sk⇥l finde ud ⇥f hvorfor det er vi⇤ti⇤t. Je⇤ er selv ejerleder o⇤ h⇥r ⌥� ⇥ns⇥tte, hvis du 

involverer di⇤ i s⇥mfundet s⌅ sk⇥ber du vækst i virksomhed o⇤ lok⇥lt”.  

Vurderin�søvelse ⌥: Hvilken fremtid vil �øre Esbjer� berømt? 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:  �⌦ % 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:  ⌃� % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:  ⌃✏ % 

Kommentarer  

Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by: “Alle byer vil være bæredy⇤ti⇤e, men Esbjer⇤ h⇥r størst potenti⇥le 

p⇤⇥. vindmøller o⇤ ⇤røn ener⇤i”.  

“N⌅r m⇥n t⇥ler om ordet berømt, s⌅ sk⇥l m⇥n h⇥ve t⇥lent, det h⇥r vi for bæredy⇤ti⇤hed o⇤ 

det ⇤rønne, her h⇥r vi et n⇥turli⇤t potenti⇥le, der sk⇥l vi sætte ind”.  

Oplevelses- o⇤ kulturby: “M⇥n bliver berømt p⌅ det unikke, der h⇥r vi det med h⇥vnen o⇤ den 

industrielle del ⇥f byen, stort potenti⇥le o⇤ l⇥vthæn⇤ende fru⇤ter. Bru⇤ turismen - h⇥ve stort 

bunkeromr⌅de ⌥�� meter fr⇥ hoved⇤⇥den”. 

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion: “Det h⇥ndler om hvord⇥n vi ⇤ør, ⇥lle k⇥n h⇥ve 

institutionerne, men hv⇥d k⇥n vi tilbyde no⇤et særli⇤t, s⇥m⇥rbejde med virksomheder, eller 
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være med forrest i forsknin⇤, t⇥⇤e ud o⇤ l⇥ve ⇥ltern⇥tiv undervisnin⇤, fx ⇥ l⇥ skovbørneh⇥ver. 

Hvem er der til ⇥t f⇥cilitere det? Der sk⇥l være no⇤le der ⇤ider udvikle det, det er der ⇥llerede 

inden for det her omr⌅de”.  

Vurderin�søvelse �: Hvilken fremtid vil du �erne selv bo i? 
Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by:  ⌦⌃ %  

Grøn udd⇥nnelse o⇤ innov⇥tion:  � % 

Oplevelses- o⇤ kulturby:  ↵✏ % 

Kommentarer  

Bæredy⇤ti⇤hed o⇤ levende by: “Det ville være fedt hvis der v⇥r li⇤e muli⇤heder for ⇥lle, o⇤s⌅ 

for kønnene. Je⇤ h⇥r tre pi⇤er, tænk hvis Esbjer⇤ kunne tilbyde det, li⇤e muli⇤heder for ⇥lle 

u⇥nset køn, det er bæredy⇤ti⇤t. O⇤ u⇥nset om vi t⇥ler ener⇤i metropol eller oplevelser. Her 

er uf⇥⇤lært o⇤ f⇥⇤lært s⇥mlet, det er m⇥n⇤foldi⇤t. Der v⇥r me⇤et om inklusion o⇤ boformer 

o⇤ soci⇥le fællessk⇥ber i ⇤ruppe⇥rbejdet - vi sk⇥l t⇥le i⇤ennem et yderli⇤ere rør: Følelserne”.  

“Der er m⇥n⇤e muli⇤heder o⇤ vi h⇥r bru⇤ for ⇥t fortælle det, der er et t⇥lent for det, men vi 

k⇥n blive bedre til ⇥t komme ud over stepperne”. 

“Je⇤ h⇥r svært ved ⇥t se “bæredy⇤ti⇤” uden fund⇥mentet ⇥f udd⇥nnelse o⇤ je⇤ h⇥r svært ved 

⇥t se en levende by uden oplevelser”.  

KONKLUSION PÅ VU✏DE✏INGE✏ OG KOMMENTA✏E✏ 
B⇥seret p⌅ udviklin⇤en ⇥f ideer i ⇤rupperne, komment⇥rerne under di⇥lo⇤en o⇤ de 

vurderin⇤er delt⇥⇤erne ⇤jorde under workshoppen er det s⇥mlede billede, ⇥t scen⇥rie A, 

Bæredy⇤ti⇤ o⇤ levende by o⇤ scen⇥rie C, Oplevelses- o⇤ kulturby, med hver deres fordele er 

de to scen⇥rier Esbjer⇤ sk⇥l ⇥rbejde videre med. 

⌃✏
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BÆREDYGTIG OG LEVENDE BY

PÅ TUR I EN BÆREDYGTIG MIDTBY MED TRE UNGE 

I er ankommet på bycykel til jeres første stop, som er en tur gennem Esbjerg midtby. I starter på 
Skolegade på hjørnet ved Vor Frelsers Kirke den 29. september 2026 klokken 17.00. I mødes med to 
studerende, som vil vise jer, hvad en bæredygtig by er og hvad de elsker ved Esbjerg, som har været 
igennem en stor forvandling.

Giorgio er flyttet til Esbjerg fra Bologna for tre uger siden. Han bor i en af de nye bæredygtige boliger 
i Esbjerg, hvor flere formål bliver tilgodeset. I hans hus midt i Esbjerg bor der både ældre, unge 
studerende og børnefamilier. To timer om ugen øver han dansk med Grethe på 87. I besøger huset, hvor 
flere generationer bor sammen.

Christian flyttede fra Roskilde til Esbjerg sammen med sin kæreste for tre år siden, da han blev færdig 
som elektriker. Han havde hørt om den måde, man er sammen på og de aktiviteter der sker i byen 
lød spændende. Han er frivillig på en café på toppen af en høj bygning, hvor de også har bistader 
og producerer honning. I dag har han vist bierne til en skoleklasse som en del af undervisningen om 
biodiversitet.

JERES OPGAVE: 

Beskriv et af de steder I oplever på jeres tur gennem midtbyen sammen med de unge. Hvordan er 
bæredygtighed med til at gøre Esbjerg levende og attraktiv for unge?

Fortsæt derefter til Dokken.

1
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PÅ DOKKEN MED FAMILIEN

I går fra midtbyen ned på Østre Dokkaj på Esbjerg Havn. Fra 2022 og tre år frem blev Dokken udviklet 
fra at være industrihavn til at være et sted man opholder sig i fritiden. Her dyrker man sport, går til 
koncert, besøger en midlertidig restaurant i det røde pakhus ud til vandet, spiser is og drikker kaffe ved 
den store legeplads. Ikke mindst er der kommet et stort opvarmet bassin med filtreret vand fra havet, 
som bruges året rundt. 

I møder familien Østergaard, som er flyttet fra Fredericia for to år siden, i 2024. De var tiltrukket af en 
bæredygtig by, hvor tanken om en mere grøn verden er overført fra vindmøller og energi-ø ude på 
havet til byen på land. 

”Jeg ville ikke være flyttet til Esbjerg, hvis ikke jeg havde hørt om de nye projekter på havnen,” siger 
Christine. ”Jeg elsker at være i en by, hvor der er sådan en klondyke-stemning af, at vi bare kan udvikle 
noget nyt sammen. Og det kan man især se på havnen.” Christines datter på 14 fortsætter: ”Vi spiste 
tang ude på Platformen i går. Man kan se fisk derude.” Platformen er en ny restaurant der afprøver et 
nyt koncept om bæredygtig mad fra havet.

JERES OPGAVE: 

Giv et eksempel på, hvordan Dokken bidrager til en mere bæredygtig og levende by, som forener 
et socialt bæredygtigt Esbjerg med et attraktivt familieliv i Esbjerg. Hvad kan man se eller opleve på 
Dokken? 

Fortsæt derefter til Lystbådehavnen.
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DE NYE BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER

Samtidig med succes’en i offshore- og energivirksomhederne, bidrager andre dele af erhvervslivet og 
de store institutioner i Esbjerg også til at gøre Esbjerg by bæredygtig. Virksomhederne bidrager til et 
bæredygtigt ressourceforbrug og upcycling. De deltager aktivt i at udvikle byens liv og gøre Esbjerg 
synlig. Og de øger social lighed, inkluderer udsatte og aktiverer seniorer i deres arbejdspladser.

I er på besøg hos Per, som er direktør i den nye virksomhed Esbjerg Upcycle, som er med til at tegne 
et nyt billede af Esbjerg som en dynamisk by. Virksomheden åbnede sidste år (2025) i en ny bygning 
ved Sædding strand og den nye lystbådehavn. De bruger ny teknologi og nye samarbejdsformer for 
at skabe løsninger der bidrager til en mere bæredygtig by og klode. Per overvejede også at placere 
virksomheden i Hamburg og Rotterdam, men Esbjergs fokuserede politiske plan, den synlige satsning 
på bæredygtighed og den nye erhvervsklynge der er ved at blive opbygget i Esbjerg, afgjorde sagen. 
Per valgte Esbjerg til sit nye erhvervseventyr.

JERES OPGAVE: 

Hvad besluttede esbjergenserne sammen at gøre i 2022 for at tiltrække de nye sociale bæredygtige 
virksomheder?

Fortsæt derefter til Danmarksgade.
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INSPIRATION TIL TYSKE ARKITEKTER

I er cyklet tilbage til bymidten og møder Birthe Heinrichsen, som er en arkitekt på 54 år, som er på 
besøg fra Hannover sammen med fem kolleger fra det arkitektkontor hun arbejder på. Hun står på 
Danmarksgade lige på hjørnet uden for Fjord gardiner og kigger over på det nye bygning, som blev 
tegnet i 2023 og stod færdig sidste år. Bygningen er 3D-printet på stedet i en form for genbrugsplast, 
den er energineutral og genbruger alt vand. Birthe skal ind at se de vertikale byhaver og spise i 
restauranten. I morgen starter en konference om bæredygtige byrum, som er arrangeret i samarbejde 
mellem Realdania, Esbjerg Kommune og Urban Planning and Management på Aalborg Universitet.

”I er så fremsynede i Danmark,” siger Birthe. ”Når vi skal forestille os en ny bæredygtig måde at designe 
en by og forme arkitektur på, så tænker vi på sådan nogle byer som Esbjerg, hvor man tænker på klima, 
transport, velfærd og byudvikling samtidig. Det er som om I har taget tanken om energimetropolen og 
så omsat den til politik, virksomheder, bygninger og et godt liv for alle. For os er det nærmest at træde 
ind i fremtiden. Vil I med,” spørger hun og peger over på bygningen.

JERES OPGAVE: 

Hvilke tre ting fortæller arkitekterne fra Hannover om, når de kommer hjem fra Esbjerg i næste uge? 

Tag derefter konvolut nummer 5, som beskriver jeres næste opgave.



BÆREDYGTIG OG LEVENDE BY

JERES EGET BÆREDYGTIGE OG LEVENDE STED I ESBJERG 

Jeres sidste stop på rejsen er uden guide. I skal selv vælge et sted i Esbjerg, som I mener er godt til at 
beskrive Esbjerg som bæredygtig og levende by. I vælger også selv, hvad det er for en situation og 
hvem der er involveret i at beskrive scenariet. 

Når I har tegnet eller beskrevet jeres eksempel, kan I rejse videre til ”Mål”, hvor dagens sidste store 
opgave venter. 

5

1.
Vælg et sted i Esbjerg. 
Placér klistermærket 
på kortet der hvor I har 
valgt at tage hen

2.
Hvor er I på besøg eller 
hos hvem? Det kan være 
jer selv, en lokal fra 
Esbjerg eller en der er 
på besøg og ser byen 
udefra

3.
Beskriv med jeres 
eksempel, hvordan 
Esbjerg er bæredygtig 
og levende i 2026
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BÆREDYGTIG OG LEVENDE BY

EVALUÉR JERES SCENARIE PÅ EN 5-SKALA

Hvor nemt eller svært bliver det at konkretisere jeres scenarie og føre det ud i livet henover de 
kommende år? Diskutér hvor let eller svært det er at udvikle ideer og initiativer i Esbjerg som 
bæredygtig og levende by på en skala fra 1 til 5.

1 = Det er meget svært og udfordrende
2 = Det er svært og udfordrende
3 = Hverken eller
4 = Det er nemt og inspirerende
5 = Det er meget nemt og inspirerende

Sæt fra 1 til 5 runde klistermærker for at vise, hvor let eller svært det er, at arbejde med jeres scenarie. 

EVALUÉR



GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

STUDERENDE VÆLGER UDDANNELSE OG ET LIV MED INNOVATION

Jeres tur begynder i den nordlige del af havnen, ved Esbjerg Brygge og Esbjerg Lystbådehavn den 29. 
september 2026 klokken 15.00. I mødes med to studerende, som vil vise jer, hvorfor de har valgt at 
flytte til Esbjerg for at studere – og hvorfor de forventer at blive boende og arbejde her.

Kasper er flyttet fra Odense til Esbjerg for et år siden, i 2025, og læser en kandidat indenfor 
dataanalyse, hvor han især har med opbevaring af energi at gøre. Josephine er flyttet fra Lyon 
til Esbjerg i sommer og startet på en ny international uddannelse der heddder Ocean Innovation 
Management.

Fælles for dem begge er, at de gerne ville på et studie der kunne kombineres med praksis og i Esbjerg 
er de knyttet til et konkret projekt mellem tre virksomheder gennem deres uddannelsesforløb. Den 
store erhvervsklynge inden for green tech tilbyder integrerede forløb under studiet og et meningsfuldt 
job efter studiet. Samtidig har Esbjerg udviklet sig de seneste fire år, fordi politikere, virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner har gjort en fælles satsning på at sætte Esbjerg på landkortet med nye 
relevante uddannelser og en enorm investering i bymiljøet, som imødekommer studerende og unge. 

”Jeg så en video om den nye uddannelse i Esbjerg og begyndte at undersøge de nye green tech 
virksomheder og studiet og byen,” fortæller Josephine. ”Jeg kunne se der var mange nye aktiviteter og 
byen investerer i et fedt miljø for unge.”

JERES OPGAVE: 

Fortæl om et af de initiativer mellem politikere, erhvervsliv og uddannelser, som gjorde Esbjerg til en 
grøn uddannelses- og innovationsby i årene efter 2022. 

Fortsæt derefter til hjørnet af Skolegade ved Vor Frelsers Kirke.
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GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

2

NÅR FAMILIEN ER I BYEN SKAL DER VÆRE LIV

I stiger af cyklerne sidst på eftermiddagen midt i Esbjerg på Skolegade ved Vor Frelsers Kirke. I har 
en aftale med en familien Østergaard, som flyttede fra Aalborg til Esbjerg for et år siden. Lise er 
oprindelig fra Varde, men det var Lars’ mulighed for at få et job som forsker indenfor havbiologi der 
gjorde, at de overvejede om de skulle flytte til Esbjerg i stedet for Odense. 

”Der var måske en grund mere,” fortæller Lise. ”Vi er sådan en familie der godt kan li’ at der sker noget 
og der har Aalborg udviklet sig vildt meget de sidste 15 år. Og så har vi bare hørt om Esbjerg, som har 
fået en vibe af, at der sker noget med nye butikker og ordentlig kaffe når man går tur,” forklarer hun. 
”Da vi så var på besøg var vi inde på nogen af stederne midt i byen og vores datter Mette på 16 synes 
det var cool nok.”

Esbjergs satsning på uddannelse og grønne virksomheder har i kombination med et nyt levende 
bymiljø givet et omdømme, som en by hvor der bliver afprøvet ting og der sker noget nyt. Gaderne i 
midtbyen er præget af nye mindre pladser, nye cafeer og restauranter, et nyt spillested og et nybygget 
ungdomshus på Danmarksgade lige på hjørnet over for Fjord gardiner.

JERES OPGAVE: 

Beskriv et nyt sted der skal skabes i midtbyen for at Esbjerg lykkes med at blive en attraktiv by for 
både studerende og nye medarbejdere. 

Tag derefter til frokost på Degnevej.



GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

3

FROKOST I KANTINEN PÅ DEGNEVE J

I en kantine på Degnevej mødes I til frokost med to studerende, en rektor og en professor, som kommer 
fra UC Syd og Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Esbjerg. For fem år siden, i 2021, frygtede 
man et fald i antal studerende på næsten alle studier i Esbjerg på grund af små årgange. Samtidig 
havde en del virksomheder og institutioner svært ved at rekruttere kompetente medarbejdere. 

I 2022 gik Esbjergs uddannelsesinstitutioner og politikere sammen om en række tiltag. Fokus var især 
på to ting. At udvikle en særlig profil inden for grøn omstilling, miljø og energi på uddannelserne i 
Esbjerg i samarbejde med virksomheder og institutioner. Og at skabe et studiemiljø i Esbjerg, som ville 
udnytte nærværet i en mindre studieby, men give samme dynamik og byliv som de studerende ellers 
forbandt med Odense og Aalborg.

JERES OPGAVE: 

Hvad var det for en forandring parterne blev enige om og gennemførte, som bidrog til Esbjergs unikke 
position som grøn uddannelses- og innovationsby?

Fortsæt derefter til gennem byen ned på Dokken.



GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

4

EN KØBENHAVNER SKAL SKRIVE OM ESBJERG

I er cyklet lidt for stærkt gennem midtbyen ned til Østre Dokkaj på Esbjerg Havn. De sidste tre år er 
Dokken udviklet fra at være industrihavn til at være et sted man opholder sig i fritiden. Her dyrker 
man sport, går til koncert i det røde pakhus ud til vandet, spiser streetfood på Dokkajen og drikker 
cocktails og danser om natten. På videnfestivalen ThinkGreen i sommer var der en blanding af talks, 
demonstrationer af ny teknologi og koncerter, som foregik på forskellige dele af havnen og i byen. 

Journalist Sophie Hermansen fra Politiken er på besøg for at skrive historien om erhvervseventyret i 
vest. Det nye klondyke har afløst fisk og olie og hårdt slid – i stedet handler Esbjergs virksomheder 
nu om viden og udvikling af ny teknologi. Men hun vil også skrive en anden historie til avisens sektion 
Kultur: Historien om, hvordan Esbjerg har bevæget sig til at gøre den gamle industrihavn til et sted hvor 
der eksperimenteres med nye aktiviteter, barer og et havnebad for studerende. 

JERES OPGAVE: 

Skriv et afsnit af Mette Mørks artikel i Politiken (enten artiklen til Erhverv-siderne eller til Kultur-
sektionen).

Fortsæt derefter i normalt tempo til jeres sidste stop på turen.



GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

JERES STED FOR GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

Jeres sidste stop på rejsen er uden guide. I skal selv vælge et sted i Esbjerg, som I mener er godt til at 
beskrive Esbjerg med fokus på grøn uddannelse og innovation. I vælger også selv, hvad det er for en 
situation og hvem der er involveret i at beskrive scenariet.  

Når I har tegnet eller beskrevet jeres eksempel, kan I rejse videre til ”Mål”, hvor dagens sidste store 
opgave venter.
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1.
Vælg et sted i Esbjerg. 
Placér klistermærket 
på kortet der hvor I har 
valgt at tage hen

2.
Hvor er I på besøg eller 
hos hvem? Det kan være 
jer selv, en lokal fra 
Esbjerg eller en der er 
på besøg og ser byen 
udefra

3.
Beskriv med jeres 
eksempel, hvordan 
Esbjerg er præget af 
grøn uddannelse og 
innovation i 2026
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GRØN UDDANNELSE OG INNOVATION

EVALUÉR JERES SCENARIE PÅ EN 5-SKALA

Hvor nemt eller svært bliver det at konkretisere jeres scenarie og føre det ud i livet henover de 
kommende år? Diskutér hvor let eller svært det er at udvikle ideer og initiativer i Esbjerg som by med 
fokus på grøn uddannelse og innovation på en skala fra 1 til 5.

1 = Det er meget svært og udfordrende
2 = Det er svært og udfordrende
3 = Hverken eller
4 = Det er nemt og inspirerende
5 = Det er meget nemt og inspirerende

Sæt fra 1 til 5 runde klistermærker for at vise, hvor let eller svært det er, at arbejde med jeres scenarie.

EVALUÉR



OPLEVELSES- OG KULTURBY

TRE STUDERENDES YNDLINGSSTED PÅ KULTURHAVN DOKKEN

I starter jeres tur den 29. september 2026 klokken 15.00 sammen med tre studerende: Casper, Jesper og 
Josephine. De bor alle tre midt i Esbjerg. Jesper er flyttet til Esbjerg fra Odense sidste år og Josephine 
er flyttet til Esbjerg fra Rotterdam i sommer. De tre vil vise jer deres yndlingssted i Esbjerg, som er den 
nye Kulturhavn Dokken. 

Den rå havn er gennemgået en enorm forandring siden 2022. Dokken er stadig rå, men delvist bygget 
om og rummer permanente og midlertidige cafeer, restauranter, en bar, kunstudstillinger og koncerter 
i det røde pakhus ude ved vandet og i foråret og efteråret pop-up modebutikker. I sommerhalvåret er 
der sejlture og vandpolo og året rundt kan man bruge et kæmpestort opvarmet svømmebassin.

Esbjergs satsning på oplevelser og kultur for turister, gæster og unge tilflyttere har ændret både byens 
mentalitet, selvopfattelse og image. Ligesom Svendborg, Halsnæs og Reffen i København er det rå og 
kulturelle en attraktiv cocktail, som bl.a. tiltrækker tusindvis af sommerhusgæster fra maj til september.

JERES OPGAVE: 

Hvad er de tre studerendes yndlingssted og hvorfor elsker de Kulturhavn Dokken mere end midtbyen i 
Esbjerg?

Det er hyggeligt, så I kommer lidt for sent afsted på bycykel til Det Maritime Vandsportcenter og 
Lystbådehavnen.

1



OPLEVELSES- OG KULTURBY

2

PÅ OPDAGELSE OVER OG UNDER VANDET

Mellem Lystbådehavnen og Det Maritime Vandsportscenter mødes I med en familie der er flyttet til 
Esbjerg for et år siden. Claus og Charlotte og deres to børn flyttede fra Haderslev til Esbjerg efter at 
have været i byen flere gange i forbindelse med en ferie på Fanø og Claus og Charlottes romantiske 
weekendophold, hvor de var på østerssafari ved Vadehavet.

Claus og datteren Malene er med i sejlklubben og er nogen gange lokale værter og instruktører i at 
sejle joller, når der er gæster eller turister der vil ud på vandet. I Lystbådehavnen og Vandsportcenteret 
er man også i gang med at udvikle andre aktiviteter, som både lokale og turister kan udnytte.

Det er dog ikke kun aktiviteterne over og i vandet, der er attraktive. Charlotte elsker både at lave mad 
og at gå på restaurant. ”Jeg er nok det man kalder en foodie,” forklarer hun. I Esbjerg behøver man ikke 
længere at køre til Henne eller Fanø for at spise godt. Der er kommet flere gode steder midt i byen og 
på Dokken. Og den nyeste restaurant er bygget, så den ligger fra klitlandskabet på stranden og skråner 
ned i havet. Middagen er baseret på råvarer fra vest- og sønderjylland og serveres 5 meter under 
havets overflade med udsigt ud på havbunden. 

JERES OPGAVE: 

I tager med til mødet om udvikling af oplevelser i Lystbådehavnen og Vandsportcenteret. Giv to eller 
tre forslag til oplevelser, som både kommer lokale og besøgende gæster til gode. 

Fortsæt derefter til Danmarksgade.
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EKSPERIMENTER, WELLNESS ELLER KUNST?

I ankommer til en stor byggeplads på hjørnet af Danmarksgade over for Fjord gardiner, hvor I skal 
møde Bjarne der er direktør for den nye attraktion der er ved at blive bygget. I 2022 besluttede 
Esbjergs byråd en ambitiøs udviklingsplan for byen, som satte fokus på kultur, oplevelse og turisme. 
Efter forbillede af tyske og hollandske turistdestinationer indeholdt planen en række byggegrunde, 
projektmuligheder og udbud, som gjorde det nemt for investorer at gå i gang.

Målet var at gøre det interessant for virksomheder, fonde og investorer at skabe nye oplevelser i 
Esbjerg og med et enormt potentiale af danske og tyske turister begyndte alle parter at udvikle, 
investere og bygge i 2023.

Bjarne fortæller, at hans gruppe af investorer var meget i tvivl. Skulle de udvikle et Klima 
Experimentarium, hvor voksne og børn kunne lege med fysik, videnskab og teknologi og samtidig 
blive klogere eller skulle de udvikle et spa og wellnes center med hotel, restaurant og mødecenter for 
virksomheder? Der var også to andre ideer til at udvikle et nyt kunst- og kulturhus, som kunne udvide 
bredden af oplevelser i Esbjerg.

JERES OPGAVE: 

Forklar hvad investorerne valgte, hvad indholdet er i den nye attraktion og hvem der kommer på besøg 
når de åbner senere i 2026.

Fortsæt derefter til Vognsbølparken.
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NYT LIV I PARKERNE

I Vognsbølparken møder I et tysk par fra Hamburg, som er på fjorten dages ferie ved Vesterhavet. De 
har været i sommerhuset og ved vandet i 10 dage og havde lyst til at opleve noget andet. De har været 
i midtbyen for at shoppe og spise frokost og er nu taget hen i Vognsbølparken, hvor der sker en del ting 
for både børn, unge og voksne henover sommeren. 

I løbet af tre år har Esbjerg fået både en stor udendørs skulpturpark i forbindelse med en ny café, der 
er kommet nye petanque-baner, hvor der nogen gange er champagne- og østerssmagning efter fransk 
forbillede, og der er både en børnefestival i juni og en technofestival i august. 

Ulrike og Heinrich havde hørt at der skete en del i Esbjerg, men de var ikke klar over at bymidten og 
parkerne havde så mange gode oplevelser at byde på. De spørger hvornår det er bedst at komme om 
sommeren og hvad de skal opleve?

JERES OPGAVE: 

Beskriv for Ulrike og Heinrich, hvilken aktivitet de skal opleve på et af Esbjergs udendørs-områder 
næste sommer når de kommer på besøg med deres venner.

Fortsæt derefter til til jeres sidste opgave på rejsen.
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JERES EGEN OPLEVELSE I ESBJERG

Jeres sidste stop på rejsen er uden guide. I skal selv vælge et sted i Esbjerg, som I mener er godt til at 
beskrive Esbjerg som oplevelses- og kulturby. I vælger også selv, hvad det er for en situation og hvem 
der er involveret i at beskrive scenariet.

Når I har tegnet eller beskrevet jeres eksempel, kan I rejse videre til ”Mål”, hvor dagens sidste store 
opgave venter.

5

1.
Vælg et sted i Esbjerg. 
Placér klistermærket 
på kortet der hvor I har 
valgt at tage hen

2.
Hvor er I på besøg eller 
hos hvem? Det kan være 
jer selv, en lokal fra 
Esbjerg eller en der er 
på besøg og ser byen 
udefra

3.
Beskriv med jeres 
eksempel, hvordan 
Esbjerg er oplevelses- 
og kulturby i 2026
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EVALUÉR JERES SCENARIE PÅ EN 5-SKALA

Hvor nemt eller svært bliver det at konkretisere jeres scenarie og føre det ud i livet henover de 
kommende år? Diskutér hvor let eller svært det er at udvikle ideer og initiativer i Esbjerg som 
oplevelses- og kulturby på en skala fra 1 til 5.

1 = Det er meget svært og udfordrende
2 = Det er svært og udfordrende
3 = Hverken eller
4 = Det er nemt og inspirerende
5 = Det er meget nemt og inspirerende

Sæt fra 1 til 5 runde klistermærker for at vise, hvor let eller svært det er, at arbejde med jeres scenarie.

EVALUÉR
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