
Esbjerg
Kommune

Program for 
Områdefornyelse

 Bymidte Vest
i Esbjerg

maj 2021



Side 2Bymidte Vest – Program for områdefornyelse

Mere liv i Bymidte Vest

Jesper Frost Rasmussen

Borgmester

Esbjerg Byråd har den 17. maj 2021 besluttet at gennemføre en 
områdefornyelse i Bymidte Vest i Esbjerg. 

Programmet for områdefornyelsen skal bidrage til at realisere 
ambitionerne fra vores Vision 2025, som bl.a. handler om at styrke 
bosætningen i Esbjerg. 

I Esbjerg er storbykvalitet målet, og det nære byliv er et væsentligt 
middel. Derfor skal der være flere boliger i centrum, som kan danne 
ramme om en god hverdag. Til billedet hører også mere liv i gaderne 
og byrum, hvor aktiviteterne gerne må strække sig over flere af 
døgnets timer. Det handler både om at skabe de rigtige fysiske 
rammer for bylivet, men i lige så høj grad også om at understøtte 
det kulturelle og sociale liv i området.

Igennem områdefornyelsen tager Esbjerg Kommune et vigtigt 
skridt for at puste nyt liv i Bymidte Vest. Beboere, erhvervsdrivende 
og besøgende kan se frem til at områdefornyelsen bringer bedre 
rammer, som skal understøtte en levende og attraktiv bydel. 
Rammerne skal indbyde til ophold, aktiviteter og engagement.

Engagement vil blive en rød tråd i forløbet, da fornyelsen i høj grad 
bliver et fælles projekt, hvor samarbejde mellem borgere, foreninger, 
erhvervsdrivende og kommune er kernen, og samskabelse bliver 
centralt for hele indsatsen i området. Udviklingen af indre by 
i Esbjerg skal således ske i dialog med interessenterne og de 
borgere, der bor her i dag med blik for de borgere, der gerne skal 
bo i byen i morgen.

Tidshorisonten for projektet hedder fem år, og i Esbjerg Byråd ser 
vi frem til at området får glæde af en fornyelse, der revitaliserer og 
tilfører nye kvaliteter, som bringer storbyens puls til Bymidte Vest. 
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Området
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Karakteristik af Bymidte Vest

Karakteristik af Bymidte Vest 
Områdets historie er karakteriseret ved nyskabelse og omdannelse, 
en udvikling der har fulgt byens og borgernes behov. Der har i 
lokalområdet f.eks. ligget både badmintonhal og den kommunale 
badeanstalt og det ikoniske Hotel Spangsbjerg der både har huset 
teater, koncertsal, biograf og dannet rammer for byens natteliv. – De 
nævnte huse er pt. nedrevet og erstattet af andre huse.

Ligeledes har området tidligere rummet både håndværk og produktion 
f.eks. Christola. Disse afvikledes løbende og området omdannedes 
mod en mere detail- og boligorienteret retning. Her udsprang også, 
som lidt af et forsøg, Esbjergs første gågade i takt med planerne for 
Citycentrets opførelse. Et for samtiden nyt og vovet projekt, der viste 
sig populært, og i 1984 stod hele gågaden færdig som Danmarks 
længste sammenhængende gågade.

I dag består midtbyens vestligste del af tre større områder, der er 
meget forskelligartede både hvad angår karakter og boligtypologi:
Sydvest for Strandbygade er området præget af mere moderne 
storskala lejligheds- og domicilbyggeri. Et område der let kan 
opfattes som sin egen enklave i byen. Omkring Kongensgade er 
bebyggelsen mere traditionel karréorienteret med butiks- og 
boligbyggeri fra begyndelsen af 1900-tallet. 
Mod nord udgøres området af traditionelle karrébyggeri på et 
stramt grid.

Byområdet rummer knap 1240 beboere og 385 firmaer.

Kongensgade 1965

Hotelspangsbjerg og Havnegade, 1913

Kongensgade 1965
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Væsentlige problematikker i området 

Esbjerg Bymidtes rekreative- og grønne byrum ligger spredt og 
er specielt sparsomme mod vest. Bymidte Vest knytter sig, i form 
grønne områder, til Klevestien, Havnepromenaden og Byparken. 
Men der savnes bedre tilgængelighed og forbindelser mellem disse 
funktioner og Bymidte Vest. 

F.eks. er der igennem Esbjerg Kulturskole, idrætsforeninger gode 
kulturtilbud men er ikke en aktiv del af bylivet.
Her kunne arbejdes med at Bymidte Vest gradvist får en ny og 
mere koncentreret identitet. Med nye sammenhænge med de 
øvrige funktioner kan Bymidte Vest opnå en større og tiltrængt 
attraktivitet for bydelens borgere og de besøgende. Bymidte Vest 
begynder, hvor gågaden slutter og bydelen har potentiale for at 
blive en populær pendant til Torvet, fordi det ligger i gåafstand til 
byens mange tilbud.

Karakteristik af Bymidte Vest

Kongensgade vest, v. Stormgade, 2021 

I 2020-21, corona-krisen har vi set hvordan brugen af bymidte 
vest og resten af  bymidten har ændret sig. Vi ser, at de byrum 
der giver plads til og invitere til leg og aktivitet har været markant 
mere populære. I modsætning til før hvor cafeliv og detailhandlen 
primært har drevet bymidten. Det har også gjort at der er blevet 
flere børn og ældre der bruger byrummet og lokale mødesteder har 
fået større betydning.
Mange funktioner der tidligere var indenfor, er nu flyttet udenfor, 
f.eks. være pakkeshops, butikskøer. 

Man kan i fremtiden forstille sig større fleksibilitet i stueetagen og 
gadebilledet samt større bredde i alders- og brugergrupper. Byrum 
og inventar kan ses multifunktionelt og der kan være overlap af 
funktioner.
Og vi vil f.eks. se hvordan flere forskellige problemstillingen kan 
løses i ét greb – f.eks. kunne sundhed indtænkes. 

Man kan også stille det spørgsmål, om gågaden er for lang og ikke 
forbinder de nuværende relevante funktioner, og vi skal på den 
måde have fokus på nye former for byrum, der fremover skal udfylde 
flere behov. Evt. som en ny bykvalitet et nyt eller samfundsgode.

Baggårdsmiljø mellem Madsens Lopper
og Esbjerg City Taekwondo Klub



Områdeafgrænsning Klevestien
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Området og MidtbysammenhængUdfordringer og potentialer

Afgrænsningen af det udvalgte område er helt overordnet foretaget, 
fordi Bymidte Vest og dets umiddelbare nærområde, på en og samme 
tid, rummer store problemer og store potentialer. Der er dermed en 
klar forventning om, at de investerede områdefornyelsesmidler vil 
kunne sætte en positiv udvikling i gang til gavn for Bymidte Vest og 
vil kunne være til inspiration for tilgrænsende områder. 

Udfordringer

•	 Manglende identitet i bydelen.
•	 Utryghed og manglende muligheder for fodgængere og 

cyklister
•	 Manglende rekreative tilbud i byrum.
•	 Nedslidte belægninger og byrumsinteriør.
•	 Omkringliggende bag- og karregårde er ofte lukket af og 

ikke optimalt udnyttet.
•	 En del tomme erhvervslejemål, særligt i den vestlige del af 

Kongensgade.
•	 Usikkerhed omkring fremtidens detailhandel.
•	 Mangel på indbydende mødesteder i de offentlige byrum.
•	 Passager er utilgængelige og uindbydende.

Potentialer 

•	 Stort lokalt engagement og stærk organisering igennem 
interessenter og foreningsliv.

•	 Bydelen kobler på Klevestien og lægger op til at indtænke 
et sammenhængende stisystem

•	 Potentiel nærhed til Byparken
•	 Pendant til Torvet med Kongensgade som kobling kan 

skabe nye alternative detail- og bolig-muligheder 
•	 Der er gode arealer med muligheder for at skabe nye 

attraktive byrum.
•	 En koordineret indsats vedr. bag- og karregårde kan skabe 

gode eksempler for andre friarealer.
•	 Passager og mindre baggårde kan aktiveres, begrønnes og 

fredeliggøres.
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Ressourcer

Lokale kræfter

Der er en nogle veletablerede lokale foreninger og institutioner i 
og omkring området, som der systematisk optages kontakt med i 
forbindelse med gennemførelse af områdefornyelsen.

Det drejer sig bl.a. om: 

•	 Samarbejdsforummer for Esbjerg Bymidte, der består 
af repræsentanter for de forskellige offentlige og private 
parter, der har interesse i bymidten. 

•	 Der er forskellige private interesse-foreninger i 
byfornyelsesområdet. 

•	 Borgere, Ejere og lejere. 

På nuværende tidspunkt er der allerede kontakt til en del af disse, 
bl.a. i sammenhæng med workshops og høring, som har omhandlet 
visioner og indsatser for Kongensgade og Bymidte Vest.

Offentlige Institutioner

•	 Esbjerg Kulturskole tilbyder børn og unge undervisning 
indenfor musik, teater, ballet og billedkunst. Skolen har 
være er allerede engageret som interessent i følgegruppen 
og igennem gårdforbedring. 

Attraktioner i og omkring byfornyelsesområdet 

•	 Klevestien er et, delvist anlagt, sammenhængende 
stiforløb langs Esbjergs by-kant mod havn og hav. Stien 
kobler pt. nogle af udsigtspunkter og anlæg og løber over 

Havnepromenaden ud for dokhavnen.
•	 Området byder ikke på meget rekreativt eller grønt areal, 

men der kan med bedre forbindelse skabes sammenhæng 
til Byparken og øvrige rekreative byrum tæt på 
byfornyelsesområdet. Byparken er byens grønne åndehul 
med bl.a. Esbjerg Vandtårn. 

•	 Havnen og vandet er attraktivt område for byens borgere 
og turister. 
En stærkere sammenhæng mellem byfornyelsesområdet 
og havnens mangeartede aktiviteter og byens funktioner 
vil give en forøget synergi. Dokhavnsområdet er historisk 
spændende og kunne bindes på området som et attraktivt 
oplevelsessted. 

•	 Kongensgade, og dens sidegade har mange attraktive 
butikker, forbinder til Torvet i hjertet af Esbjerg. Her 
afholdes større arrangementer hele året rundt. Skabes der 
et andet omdrejningspunkt i Bymidte Vest kan der opstå 
synergieffekt imellem de to steder i bymidten.

Årlige events

Byfornyelsesområdet har ingen faste events, men dets placering i 
forhold til Byparken, Torvet, Musikhuset gør at det med en bedre 
sammenhæng kunne blive en del af de større arrangementer som 
f.eks. Esbjerg Festuge, Kulturnatten og Idrætsnatten.
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Proces og Borgerinddragelse

Programfasen

I borgeinddragelsen var der fokus på at finde og beskrive de 
uudnyttede potentialer i området, og med udgangspunkt i disse, 
at højne bo-, by- og arkitekturkvaliteterne synligt i området - samt 
skabe ejerforhold til projekterne igennem aktiviteter og mere byliv. 

Områdefornyelsen i Bymidte Vest tager udgangspunkt i det arbejde 
og de erfaringer der er opnået med de tidligere områdefornyelser. 
Borgerinddragelsen har haft stor betydning for en vellykkede proces 
og gode resultater i Esbjerg.

Derfor startede processen i marts 2020 med en interessent 
workshop under fanen ”Din Gade” hvor ejere, foreninger og 
forretningsdrivende diskuterede hvordan der kunne skabes mere 
liv i den vestlige del af Kongensgade.

Sideløbende har Vision 2025: Grønt liv og Bæredygtighed igennem 
en ungdoms workshop med byrådet skabt gode ideer til hvordan 
man kunne skabe ”grønt” byliv og aktiviteter i gaden.

Grundet de skiftende restriktionerne ændredes borgerinddragelsen 
undervejs i processen sig til den digitale platform. I stedet for et 
fysisk informationsmøde, udsendtes i stedet en videopræsentation 
via digital post til områdets beboere, foreninger, hovedejere og 
erhvervsdrivende.

Under udarbejdelsen af videopræsentationen afholdtes en række 
formøder med et repræsentativt udvalg af nøglepersoner fra 
foreningslivet, erhvervslivet og af hovedejere. Mødernes fokus var 
at skabe større overblik og skærpe programmets fokus samt klæde 
repræsentanterne på til at kunne agere som ambassadører for 
områdefornyelsen.

Selve høringsperioden foregik fra d. 4. februar til d. 21. februar 
2021. Her fik ca. 1500 beboere, ejendomsejere, erhvervsdrivende 
og foreninger i området, tilsendt et link til en videopræsentation, 

med et oplæg til områdefornyelsen. I videoen blev modtageren 
opfordret til at sende spørgsmål og bemærkninger til Esbjerg 
Kommune og tilmelde sig områdefornyelsens følgegruppe. Videoen 
blev afspillet op mod 700 gange og resulterede i konstruktive 
tilbagemelding og en følgegruppe pt. på lige over 30 personer, der 
løbende vokser.

Gennemførselsfasen

Indsatserne i området vil løbende blive rullet ud. Under hver enkelt 
indsats, i takt med processens fremdrift med deltagelse af beboere, 
brugere og andre interessenter. 
Efter behov og efter ønske fra borgerne m.fl. kan følgegruppen 
udvides.

Samlet set har både processen og resultatet af den digitale 
borgerinddragelse været vellykket.

Det vurderes derfor at videohøring med sin mere demokratiske 
bredde også fremover kan benyttes, som supplement til fysiske 
møder.

Illustration fra Workshop ”Grønt Liv og Bæredygtighed”
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Organisation

Til højre er organisationen for projektets gennemførelse vist skematisk.

Rammerne for organiseringen af områdefornyelsen sættes af Esbjerg 
Byråd ved beslutning af dette program. 

Følgegruppen består af repræsentanter fra Esbjerg Byforum, 
interessenter, ejere og lejere m.fl. i området. 

Følgegruppen vil under hele processen være åben for nye medlemmer. 

Den tværsektorielle arbejdsgruppe varetager områdefornyelsens 
daglige drift, samt planlægning, udvikling og gennemførelse af 
projektets indsatser. 
 
Arbejdsgruppen består af repræsentanter for Esbjerg Kommunes 
forvaltning, eventuelle projektmedarbejdere. Rådgivere, konsulenter, 
m.fl. tilknyttes efter behov.
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Indsatser



Områdeafgrænsning
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Principper for indsatserne

Gårdforbedring

Særlig indsatser

Områdefonyelse Forbindelser Eksisterende forbindelser

Karré forbindelser Potentielle forbindelser
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Forbedring og Forskønnelse af Gader, Byrum og Grønne arealer1A

Formål:

•	 At skabe tidssvarende og fremtidssikrede byrum både med 
hensyn til anvendelse, udformning inkl. begrønning og 
opholdsmulighed.

•	 At skabe smukke og karakteristiske gaderum der i 
belægning, inventar, beplantning skaber en ny identitet der 
komplimenterer resten af Kongensgade.

•	 At skabe attraktive grønne opholdsarealer og aktiviteter i 
området.

•	 At skabe en bedre og tydelige sammenhæng i 
byfornyelsesområdet, særligt med forbindelser for cyklister 
og fodgængere

Nuværende forhold
Kongensgades vestligste del afsluttes mod Strandbygade Trianglen 
og fortsætter øst mod Broen butikscenter. Forløbet er den vestligste 
del af Kongensgade drejer, og danner herved sit eget rum og 
identitet med centrum i skæringen med Stormgade.
Kongensgade vest for Stormgade er sparsomt indrettet, med en 
blanding af uinspirerende overflader og manglende byinventar. 
Fra nord ankommer Stormgade og leder som ’en tragt’ ned til 
krydspunktet. Her kan det observeres at både bilister og gående 
kan have svært ved at aflæse krydses hierarki og indretning. 
Gadernes helt store udfordring er også det manglende byliv.

Der er i området mangel på attraktive næropholdsarealer. Ligesom 
der er heller ikke gode forbindelser til bypark-området i den østlige 
del af området, som indeholder nedslidte fysiske anlæg. 

Projektbeskrivelse
Indsatsen indebærer etablering og forbedring af torve, 
pladser, opholdsarealer m.v. Samt skabe bedre sammenhænge 
stiforbindelser.

Der kan udvalgte steder indrettes langt mere aktivt. Her kan der 
blive plads til at efterkomme fremtidige ændringer og tiltag med 

hensyn til nye funktioner, f.eks. butikker, caféliv mm.
Gaden kan også i højere grad indrettes med mulighed for aktiviteter, 
pop-up detail, markedsdage, musik og lignende. Der kan skabes 
plads til det uforudsete og spontane liv i byen, og skabes mulighed 
for foranderlighed på forskellige tider af året.
Igennem et større fokus på brugerne og områdets identitet skal 
indsatsen skabe et omdrejningspunkt for bedre byliv, i og udenfor 
den normale detailhandels åbningstid. 
Det er her væsentligt er at opnå et resultat der kan styrke lokale 
aktiviteter i området og gavne det nære byliv.

Ved nyindretning af Kongensgade vest for Stormgade fås et stort 
potentiale for at eksperimentere med gadens fremtidige muligheder, 
som evt. kan være med til at skabe merværdi for en kommende 
indretning i resten eller dele af resten af Kongensgade.

Bypark-området trænger til forbedringer af de fysiske forhold, så 
der fås meget bedre mulighed for aktiviteter og byliv for områdets 
borgere og besøgende. Der skal være bedre forbindelser Bypark-
området. 

Der skal arbejdes meget bevidst med at få en ny større 
sammenhæng og få flere aktiviteter for borgere og besøgende i 
byfornyelsesområdet.

Barrierer
Kongensgades vestligste del er blevet gadens mindst lukrative 
placering og et stigende antal butikslokaler står tomme. 
Den nærmeste gennemførte renovering i Kongensgade øst for 
Stormgade er både et potentiale og en udfordring. Renoveringen 
kan gøre gadeforløbet sværere at integrere i en ny identitet, modsat 
kan gadeforløbet skabe en dynamisk overgang til et nyt tiltag i den 
vestlige ende.
Området har mange forskellige interessenter – det er både et 
enormt potential, men kan gøre det til en udfordring at opnå 
konsensus omkring de konkrete tiltag.
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Bedre Trafik og Byrum

Formål:

•	 At skabe trafikforbedringer til trafikal fredeliggørelse af 
Bymidte Vest. Bedre forhold for fodgængere og cyklister.

•	 At fremtidssikre de trafikale forhold i forhold til nye 
funktioner og by-mønstre.

•	 At kombinere trafikforbedringerne med attraktive byrum og 
nye funktioner hvor der er behov.

•	 At skabe smukke gaderum, gerne med begrønning.

Nuværende forhold
Stormgade er en af de største indfaldsveje til Esbjerg midtby fra 
nord. Vejens tværprofil varierer, idet det på en lang strækning ind 
mod bymidten rummer plads til både parallelparkering, cykelbaner 
og fortove i begge sider, mens det inde ved bymidten snævrer ind. 
Her forringes cyklisternes vilkår, idet de ledes ud på kørebanen. 
Stormgade er relativt tungt belastet med biler og gennemkørsel. 
I gadens forløb mellem Skolegade og Strandbygade passere den 
Kongensgade hvor der er noget butiksliv.
Mod syd møder Stormgade den nyetablerede Bomholts Plads. 
Selvom der er en kort afstand fra Kongensgade til Bomholts Plads, 
opleves der ingen sammenhæng imellem disse, da fokus for den 
mellemliggende strækning fokus på afvikling af biltrafik. 
Trods Stormgades 17m brede profil er den i sit sydlige forløb ikke 
udnyttet attraktivt.
De smalle fortove gør det svært at forene gode forhold for de 
gående med butikkernes behov for at udendørs funktioner og 
vareudstilling. 
Andre gader i byfornyelsesområdet, herunder Havnegade og 
Borgergade, har ligeledes heller ikke gode veludnyttede og 
attraktive gaderum for alle trafikanter.

Projektbeskrivelse
Indsatsen understøtter Esbjerg kommunes trafik-visioner om en 
generel trafikal fredeliggørelse af Midtbyen.

1B

Indsatsen indebærer særlige trafikale foranstaltninger samt 
etablering og forbedring af byrum, herunder begrønning af 
gaderummene.

Trafikforbedringerne kan f.eks. omfatte trafikdæmpning, ændret 
belægning, hævede flader, opstilling af indsnævring med beplantning 
og træer mv. 
Der skal arbejdes med hvordan vejprofilen fremadrettet bedre kan 
indrettes til bløde trafikanter.

I videre overensstemmelse med trafik-visionen, kan der skabes 
funktionel og visuel kontinuitet via trafikale forbedringer og 
opholdsmuligheder fra Kongensgade til Julius Bomholts Plads. 
Sammenhængen giver anledning til at overveje at ændre den 
trafikale prioritet fra biler til de bløde trafikanter.

Aktuelle gader i byfornyelsesområdet med behov skal forbedres på 
baggrund af detailplanlægning efter trafik-visionen.

Barrierer
Udfordringen er at få videreudviklet Stormgade med trafikale 
funktions- og sikkerhedsløsninger samtidig med at gaderummet er 
funktionelt og har et attraktivt udseende. 
Området er relativt komplekst at planlægge med skiftende vejprofil, 
tilstødende bygninger mv. Dette kræver at man forholder sig til 
detaljerne i indretningen. Og det er ofte i detailplanlægningen 
udfordringerne fremkommer.
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Styrkelse af netværk, kultur og ejerskab

Formål:

• At styrke netværk blandt borgerne i alle aldersgruppe.
• At understøtte områdets kulturelle og sociale 

sammenhængskraft.
• At skabe større ejerskab for området.
• At tydeliggøre stedets kvaliteter og den historiske 

baggrund.

Nuværende forhold
Området har allerede en del lokale kræfter i form af aktive 
interessenter og foreninger. 
Der findes enkelte formelle mødesteder indendørs i form af f.eks. 
Ældresagen, KUUF og Esbjerg City Taekwondo Klub. 

Det vurderes at der mangler udendørs møde- og aktivitets steder 
i området.

Projektbeskrivelse
Det eksisterende borgernetværk vurderes at have et behov for 
udvidelse via forskellige aktiviteter for bydelens borgere. Dette 
kan øge den ”sociale kapital” og sammenhæng i bydelen, som kan 
gavne livskvaliteten for alle forskellige aldersgrupper.

Indsatsen indebærer etablering og forbedring af kulturelle og særlige 
boligsociale foranstaltninger og lokal forankring af indsatserne. 
Som også er sammenhængende med mere byliv.

Indsatsen skal formidle områdets historiske baggrund og sætte 
fokus på bydelens kvaliteter og sammenhænge. Dette kan, 
igennem den lokalhistoriske fortælling, sætte nutiden i perspektiv, 
så områdets kvalitative muligheder bliver tydeligere og kan skabe 
et bedre afsæt mod fremtidens Bymidte Vest.

Da indsatsen går på tværs af netværk og generationer er det 
derfor afgørende, at der i samarbejde med borgerne etableres 
en oplysningsplatform både om de lokalhistoriske forhold og 

om de nuværende aktivitetsmuligheder mv. Gerne ved hjælp af 
bl.a. facebookside eller ved brug af hjemmeside. De elektroniske 
muligheder skal bruges maksimalt. 
Samtidig er det dog også væsentligt, at der, så vidt muligt, 
anvendes direkte dialogform: fortælleværksteder, byvandringer, 
særlige emne møder mv., da de fysiske møder tilfører fællesskab 
og netværk værdier, som online medier ikke kan.

Barrierer
Indsatsen dækker en bred palet af borgere med flere forskelligartede 
interesser, her kan det være en udfordring få dækket alle sammen 
ind.
For at indsatsen kan lykkes, må der lokale kræfter til at få netværk 
mv. til at udvikle sig. Dvs. at de lokale kræfter skal mobiliseres 
allerede fra starten, så der er tid til udvikling af indsatsen igennem 
programmets realisering.
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Midlertidig Crossfit og skating under Citycentret
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Mindre forbedrings- aktivitets- og forskønnelsesprojekter 

Formål:

•	 At sikre mindre borgerdrevne projekter og indsatser, der opstår i 
gennemførelsesfasen, har en mulighed for at blive realiseret.

•	 At gennemføre en række mindre projekter med aktiviteter og kunst 
i området. 

•	 At anvende disse projekter som led i en tæt dialog med borgerne.

Nuværende forhold
Der er i området ønsker om, og potentiale til, mere aktivitet i 
gadebilledet. Ligeledes er der i programfasen blevet fremsat ønsker 
om forskellige mindre initiativer. Med støtte fra områdefornyelsen vil 
disse kunne skabe små hurtige succeser, også sammen med andre 
indsatser i programmet, og bidrage til at øge både engagement og 
ejerskab i området.

Projektbeskrivelse
Indsatsen skal under områdefornyelsens rammer, med mantraet 
lille indsats med stor effekt, igangsætte små projekter og aktiviteter.

Indsatsen indebærer etablering og forbedring af kulturelle 
og særlige boligsociale foranstaltninger og lokal forankring af 
indsatsen, da formålet er at styrke ejerskabet og lysten til at passe 
på og vedligeholde alle områdefornyelsens indsatser.

Indsatserne skal inddrage borgerne, brugere og beboere i bydelens 
liv og udvikling. Aktiviteter og projekterne ses ligeledes gerne borger- 
eller foreningsdrevet, og må for så vidt muligt være økonomisk 
uafhængige af områdefornyelsen i deres videre forløb, med mindre 
der kan skaffes midler fra kilder uden for områdefornyelsen.

Indsatsens basis ses derfor som en konstant udvikling og der 
ventes ideer til flere projekter, som skal overvejes, når denne fase 
af programmet detailplanlægges. Projekterne forventes at være 
forholdsvis billige at etablere. 
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Barrierer
Der kan ligge en udfordring i at gøre de relevante aktører bekendt 
med puljen og de muligheder, der knytter sig til den. Det vil også 
være vigtigt at få defineret hvor mange tiltag, puljen bør støttes, 
samt hvornår uddeling af puljemidlerne kan skabe størst synergi og 
gavn for områdefornyelsen. 
Der kan videre være tekniske forhold mv., der skal afklares, og 
aftaler der skal indgås med handlende og beboere i området, inden 
de mindre projekter kan realiseres.

Eksempel på midlertidige foranstaltninger i Kongensgade
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Midlertidige foranstaltninger

Formål:

•	 At gennemføre en række midlertidige opstillinger og 
foranstaltninger i gade- og byrum for afprøvning af 
konkrete projektideer, inden disse gøres permanente.

•	 At anvende disse midlertidige foranstaltninger som led i en 
tæt dialog med borgerne.

•	 At bruge midlertidige foranstaltninger til at optimere 
anvendelsen af byfornyelsesmidlerne inden for området.

Nuværende forhold
Det vurderes, at der er konkrete byrum og trafikale forhold i 
området, hvor der er forskellige problemer, som har behov for en 
forbedringsindsats..

Projektbeskrivelse
Bl.a. med baggrund i de meget positive erfaringer fra gennemførte 
midlertidige opstillinger vedrørende byrum og trafik i de andre 
centrale dele af Esbjerg midtby, bruges en tilsvarende tilgang i 
Bymidte Vest.

Indsatsen indebærer etablering af kulturelle og særlige boligsociale 
foranstaltninger, mere byliv og byaktivitet, for herefter bedre at 
kunne etablere og forbedre områdets byrum.

Igennem workshops, høring og i samarbejde med ’Vision 2025 – 
Grøn By & Bæredygtighed’ er der allerede i programfasen skabt 
mange tanker og idéer, der arbejdes videre med i indsatsens 
planlægningsfase. Hertil forventes der løbende at opstå flere 
midlertidige afprøvninger, der skal overvejes, når denne fase af 
programmet detailplanlægges.

Indsatsen er ét samlet greb i form af en serie nedslag med 
midlertidige opstillinger og foranstaltninger, og kan omfatte 
interaktion med både byrum, aktivitets- og trafikale-forhold.

Nedslagenes konkrete foranstaltninger afpasses efter placering og 
forhold. Planlægning heraf vil ske i samarbejde med følgegruppen.

For at begrænse omkostningerne ved foranstaltningerne søges det, 
i den udstrækning det er muligt, at genanvende hvad kommunen 
har af midlertidigt byudstyr og trafikregulerende foranstaltninger.

For at kunne bedømme effekten af de enkelte midlertidige 
foranstaltninger, inden der afgøres hvad der skal udføres permanent, 
skal de midlertidige foranstaltninger virke et stykke tid.
Under opstillingerne skal der foretages en systematisk undersøgelse 
af effekten og haves en dialog med borgerne om effekten af 
foranstaltningerne. I den sammenhæng indtænkes muligheden for 
tilstedeværelse af en repræsentant for projektet igennem f.eks. 
Esbjerg Kommunes flytbare INFO-box.

Alle forsøgserfaringer og iagttagelser samles afsluttende til 
konklusioner, der vil være til grund for de konkrete indsatsprojekter.

Barrierer
Det er en forudsætning for indsatsen at eventuelle corona-
restriktioner kan overholdes. Denne usikkerhed kræver både en 
omstillingsparat proces og fleksible projekt foranstaltninger.
Der skal være opbakning hos de handlende, borgerne m.fl., når der 
midlertidig ændres på nogle eksisterende forhold. 
Der skal derfor informeres tydelig om forsøgsprojekternes 
funktioner, da de midlertidige foranstaltninger ikke har et permanent 
udseende.
Der kan være ejerforhold, der skal afklares, og aftaler der skal 
indgås med handlende, beboere m.fl. i området.
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Program, Planlægning, Borgerinddragelse og Kvalificering af investeringsmuligheder

Formål:

•	 At kunne styre og planlægge gennemførelsen de beskrevne 
projekter i dette områdefornyelseprogram.

•	 At detailplanlægningen sker i samarbejde med borgerne og 
interessenter

•	 At tydeliggøre investeringsmulighederne i området
•	 At sikre private investorer og interessenter løbende 

informeres om realiseringen, og at der udvikles synergier 
mellem offentlige og private initiativer. 

Projektbeskrivelse
En proces med områdefornyelsesprojekter kan kun gennemføres 
på baggrund af en kvalificeret styring og indsigt, da der er mange 
faktorer og forhold, der skal tages hensyn til. 

Indsatsen indebærer både tilvejebringelse af detailprojektering og 
detailprogrammer og inddragelse af de berørte parter, som sikrer 
en stærk lokal forankring af indsatserne i området.

Hele gennemførelsesfasen skal koordineres med kommunens 
øvrige projekter i Esbjergs vestlige bydel, samt med de private 
initiativer der vil blive igangsat - i den udstrækning det er muligt.

Borgerinddragelsen fortsætter ved, at der bl.a. samarbejdes 
videre med den følgegruppe, der har deltaget i diskussionen om 
områdefornyelsens delprojekter.

Specielt midlertidige foranstaltninger og byrumsaktiviteter, vil 
kræve en god dialog med byens borgere og de handlende, og en 
høj grad af informationsniveau. Til gengæld kan projekternes værdi 
hurtigt aflæses, og det kan vurderes, om projekterne skal skifte 
karakter til permanente tiltag.
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Indsatsen skal løbende etablere sammenhænge mellem relevante 
projekter, aktiviteter og bevægelser i Bymidte Vest og dens 
kontekst. 
Det kan være oplagte byrumsprojekter og sammenhænge, men 
også koblinger til andre sektorer som f.eks. uddannelse, Job & 
sundhed eller iværksætteri.

Områdefornyelsen er både en udvikling af området, men også en 
modning ift. potentielle investorer der kan skabe vækst i området. 

Indsatsen er et kontinuerligt signal til investorer og andre 
interessenter om Bymidte Vests forøgede udviklingspotentiale. 
Her kan indsatsen informere om områdets potentialer og hjælpe 
investorer igennem f.eks. informationsmateriale, kaffemøder, mv.
På den måde bidrager indsatsen til at skabe og vedligeholde gode 
relationer mellem investorer, borgere og Esbjerg Kommune. Indsatsen 
kan løbende holde overblik over aktuelle investeringsmulighederne. 
Samtidig sikrer indsatsen en bedre koordinering af kommunale og 
private investeringer. 

Barrierer
Det kræver en løbende god dialog og information til byens borgere 
og brugere, når der igangsættes større bynære projekter, der kan 
få indflydelse på dagliglivet i byen. 
Ligeledes kræver det en markant indsats, igennem hele perioden, 
at skabe og fastholde potentielle investorers interesse.
Begge nævnte forhold kan være ressourcekrævende.
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Målsætninger og succeskriterier

Områdefornyelsens overordnede formål er at give bydelen et 
markant løft, skabe mere liv og igangsætte en positiv udvikling. 
Indsatsen skal ske i et tæt samarbejde med 
byområdets borgere, interessenter, erhvervsliv m.fl.  
Der skal bygges videre på områdets eksisterende kvaliteter og 
udbygges med projekter, der kan give nye muligheder og større 
kvaliteter i området. Som bydel, skal Bymidte Vest kunne tilbyde 
meget attraktive boliger, byrum og aktiviteter, der harmonerer 
med både nuværende og fremtidige beboere og brugere. 
Der skal skabes en meget bedre fysisk, visuel og aktivitetsmæssig 
sammenhæng i Bymidte Vest og de tilgrænsende områder. 
Derudover skal trafiksikkerhed og tilgængelighed i bymidten 
forbedres, så det bliver mere trygt og sikkert for alle trafikanter at 
færdes i byområdet.

Hovedmål

•	 At revitalisere Bymidte Vest og forbedre forholdene for byliv. 

•	 At skabe en bedre sammenhængende bydel. 

•	 At forbedre og gøre de offentlige tilgængelige næruderum og 
passager mere aktive i byen. 

•	 At styrke at det bliver en mere bolig- og aktivitetsbaseret bydel. 

•	 At styrke den arkitektoniske værdier i området og de grønne tiltag. 

•	 At skabe synergieffekter mellem indsatserne i området.

Succeskriterier

•	 At flest mulige af områdefornyelsens indsatser er gennemført ved 
områdefornyelsens afslutning. 

•	 At der er skabt en synlig bedre sammenhæng i området. 

•	 At borgernes har bedre kendskab til og oplever ejerskab for/til 
deres byområde. 

•	 At der er skabt bedre muligheder for anvendelse i udvalgte 
offentlige rum i Bymidte Vest. 

•	 At borgernes har fået bedre basis for selv at kunne organisere 
aktiviteter og begivenheder i de forbedrede byrum. 

•	 At planlægningen og gennemførelsen af indsatser under 
områdefornyelsen sker i tæt dialog med borgerne i området. 

•	 At der i området er skabt trafikal fredeliggørelse, særligt for 
fodgængere og cyklister. 

•	 At der opstår en synergieffekt mellem de offentlige og private 
indsatser i området.
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Forløb
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Investeringsredegørelse

Investeringsredegørelsens formål er at give mulighed for at 
koordinere og fremme privat finansiering af byudviklingen i Bymidte 
Vest, ved at redegøre for planlagte og potentielle udviklinger i 
området.

Der tænkes løbende under gennemførelse af områdefornyelses-
programmet ske en opdatering af investeringsredegørelsen.

Ved at beskrive det aktuelle og fremtidige investerings- og 
udviklingspotentiale i byen, kan der tiltrækkes investorer, der kan 
være med til at igangsætte initiativer og projekter, der kan øge 
byliv, bosætningen, udbuddet af arbejdspladser og øvrige tilbud i 
byen. 

Kommunens indsats under områdefornyelsen kan skabe 
forudsætningerne for øgede private investeringer i byudviklingen. 
Indsatsen med områdefornyelsen skal ses ud fra en samlet plan om 
et løft til området, i et byplanmæssigt sammenhæng. 

Kommunens investeringer i området skal virke som en katalysator, 
så områdefornyelsen viser vejen, og kommer til at understøtte og 
fremme investeringslysten hos de private investorer, både hvad 
angår forretningslivet og de private ejendomme i området. 

Udover de statslige og kommunale midler der bliver investeret i 
forbindelse med områdefornyelsen, er der allerede blevet foretaget 
meget store investeringer i området omkring Bymidte Vest.

Esbjerg Kommune har senest gennemført renoveringer af 
Kongensgade, ligeledes er tilhørende sidegader blevet forskønnet 
med ny belægning, legeudstyr, bænke og træer. I 2017 transformeres 
Kosmorama karréen fra uattraktivt gårdrum til en urban oase med 
ophold, caféliv og parkering. Nogle af forbedringerne er gennemført 
med byfornyelsesmidler. 

Indsatsen med områdefornyelse i Bymidte Vest hænger sammen 
med den overordnede planlægning i Esbjerg.

Inden for områdeafgrænsningen kan der være både ejendomme, 
gårdrum og ubebyggede arealer der kan være interessante for 
investorer. 
På kortet ses nuværende planlagte og potentielle investeringer, 
samt planlagte og potentielle byudviklingsmuligheder.

På de følgende sider beskrives potentielle, planlagte og/eller 
igangværende konkrete projekter i eller på grænsen af området, 
for at give en indikation af hvad der er planlagt af kommende 
byggeaktiviteter i området. 
Det må forventes at der sker en fortætning i området som følge af 
den fremtidige byudvikling.

Fokuspunkter Karréer
Områdeafgrænsning Gårdarealer
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Gårdforbedringer

Eksempler på muligheder for gårdforbedringer

Del af karréen afgrænset af Islandsgade, Stormgade, 
Skolegade og Spangsbjerggade
Delområdet indeholder Kulturskolen gårdareal, samt gårdareal 
tilhørende Islandsgade nr. 46 og 48. Gårdfornyelsen er en mindre 
forbedring i samarbejde med Kulturskolen og tilstødende gårdmiljøer 
i Islandsgade hvor ejendomsejerne selv finansierer gårdanlægget. 
Projektet vil planlægningsmæssigt blive understøttet via indsats 3 
i programmet vedr. mindre forbedringsprojekter.

Karréen afgrænset af Skolegade, Kronprinsessegade, 
Kongensgade og Stormgade 
Det drejer sig gårdforbedring, der harmonerer med programmets 
øvrige indsatser i Bymidte Vest og skaber værdi for beboere og 
det nære byliv. Det er en særligt byfornyelses støttebeløb til 
friarealforbedringen, som skaber merværdi for et stort antal 
beboere i karreen. 
En følge effekt kan være private investeringer, som skaber højere 
fortætning igennem udnyttelse af tagetagerne, samt opførelse af 
visse ny- og tilbygning i karréerne.
Forbedringerne i karregården tænkes også som et eksempel, som 
kan inspirere beboerne i de andre karreer i området til at tage 
initiativer. 

Eksempel på gårdforbedring i Kosmoramakarréen, Esbjerg

Eksisterende gårdmiljø v. Esbjerg Kulturskole
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Udvikling af karréer

Eksempler på muligheder for ejendomme og karréer

I takt med at området forbedres og opprioriteres, forventes at 
der skabes nye muligheder og inspiration til de centralt placerede 
karréer.
Mulighederne er mange for at få flere boliger, skabe 
sammenhængende byliv, få arkitektur i høj kvalitet mv.
De karreer som har potentiale for udvikling, er bl.a. følgende:

Karréen afgrænset af Kongensgade, Stormgade og 
Strandbygade 
Bygningsmassen langs Kongensgade består i dag af erhvervslejemål, 
mindre bygninger af svingende kvalitet. I den østlige del af 
Kongensgade og mod Stormgade består bygningsmassen af 
Spangsbjerghus i 3 etager. Mod Strandgade er den primære 
bygningsmasse hotel Scandic Olympic i 8 etager. Gårdarealerne 
består primært af over- og underjordisk parkering.

Karréen afgrænset af Kongensgade, Smedegade, Havnegade, 
Kronprinsessegade
Karréen primære areal rummer et Føtex varehus og dertilhørende 
parkeringshus. Butik og parkering forholder sig hovedsageligt til 

Karré set fra Smedegade

Karré set fra Strandbygade

Smedegade og giver en Kronprinsessegade en følelse af bagside. 
Karréens centrale placering i områdefornyelsen og tæt på byparken 
kan give den nye muligheder i sammenhæng med Kongensgade, 
Havnegade og Byparkens udvikling.
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Udvikling af rekreative arealer

Eksempler på muligheder for udvikling af rekreative arealer

Byparken
Byparken blev anlagt i 1884 som et lystanlæg for Esbjergs borgere. 

Esbjerg Byråd ønsker udvikling af Byparken og afviklede i 2018 
en konkurrence om fremtiden for Byparken med støtte fra Statens 
Kunstfond. Vinder-projektet vil skabe flere, bedre og smukkere 
aktiviteter for flere aldersgrupper både sommer og vinter og vil 
blive en seværdighed i midtbyen.
Et delprojekt er Hulvejen, som gennemskærer med kløftvirkning i 
Byparken, hvor den skaber et helt unikt byrum med flere potentialer. 
Vejen kan både igennem begrønning og indsnævret vejprofil 
skabes en grøn forbindelse mellem og by og havn, men der kan 
også indtænkes sociale tiltag og skabes en mere aktiv forbindelse.

Realiseringen af den fremtidige plan for Byparken høj grad være med 
til at løfte områdefornyelsen i Bymidte Vest og skabe synergieffekt 
i området.
Der er allerede midler til en del af realisering af plan, primært 
uden for byfornyelsesområdet. Det forventes at byfornyelses-
programmet i nærmeste fremtid tilføres flere midler, så den del 
af Byparken som indgår i programområdet også få forbedret og 
forskønnet aktivitetsmulighederne, til glæde for beboere m.fl. Visualisering fra konkurrence for Esbjerg Bypark 

Kig op ad Hulvejen
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Udvikling af gaderum

Eksempler på muligheder for udvikling af gaderum

Der er gader i byfornyelsesområdet, udover dem der allerede er 
nævnt under indsatserne, som har særlige potentialer. Herunder 
følgende: 

Havnegade
Havnegade mellem Stormgade og Smedegade er den sidste brik for 
at forbinde den allerede realiserede Havnepromenade, Landgang 
og Byparken med Bomholts Plads og Bymidte Vest. Langs forløbet 
i Havnegade ligger uudnyttede grønne arealer og kommunalt 
ejede parkeringspladser. Ved at omdanne forløbet til en f.eks. en 
Grøn Promenade kan gaden både forskønnes samt at øge bløde 
trafikanters tryghed og trafiksikkerhed. En indsats som forventes 
indenfor den nærmeste fremtid.

Borgergade
Området har flere nedslidte gaderum som f.eks. Borgergade, her 
har Kommunen planlagt mærkbare forbedringer. Derfor er det 
oplagt at kigge på nærområdet og muligheden for at supplere 
med yderligere tiltag igennem områdefornyelsen. Derfor forventes 
byfornyelsesprogrammets finansiering udvidet på sigt, så denne 
gade kan omfattes af programindsatsen med forbedring og 
forskønnelse af gader og byrum. 

Gårdforbedring i Kosmoramakarréen, Esbjerg

Eksisterende gårdmiljø v. Esbjerg Kulturskole

Kig igennem Borgergade

Kig igennem Havnegade
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Budget og tidsplanBUDGET i 1.000 kr. ekskl. moms

OMF Esbjerg Bymidte vest

Indsatser    Brutto Kommune Stat TID Udgifter til indsatser 
2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. (a) Forbedringer og forskønnelser af Gader, byrum 10.723 10.500 223 X X X X X 2) / 4)
og grønne arealer & (b) Bedre trafik og byrum

2. Styrkelse af netværk, kultur og ejerskab 1.000 900 100 X X X X 3) / 6)

3. Mindre forbedrings- aktivitets- 1.300 1.200 100 X X X X X 3) / 6)
og forskønnelsesprojekter

4. Midlertidige foranstaltning 850 750 100 X X 3) / 2)

5. Program, Planlægning, borgerinddragelse og 850 750 100 X X X X X X 1) / 6)
Kvalificering af investeringsmulighederne

I ALT. EKSKL. ØVRIGE INVESTERINGER 14.723 14.100 623

Øvrige investeringer, foreløbigt budget:
Gårdforbedring  nr. 5 er en særskilt byfornyelsesindsats 8.200 4.100 4.100 X X X X
 parallelt med områdefornyelsesprogrammet.

TOTAL 22.923 18.200 4.723



Esbjerg
Kommune

Esbjerg Kommune
Teknik og Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Mail: omf.bymidtevest@esbjerg.dk

Program for områdefornyelse
maj 2021


