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AT der bliver en BEDRE SAMMENHÆNG 
i områderne som en helhed. 

AT områderne bliver UDNYTTET BEDRE. 

AT BYLIVET BEDRE KAN UDFOLDE SIG i områderne.

AT der sker et ARKITEKTONISK LØFT af alle områderne.
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AT TOG og BY helt overordnet kobles TÆTTERE SAMMEN. 

AT BANEGÅRDSOMRÅDET lever op til de ønsker om flow,
overskuelighed, tryghed og gode oplevelser, som brugerne 
stiller til en MODERNE TRAFIKTERMINAL. 

AT DSB har en fornuftig FORRETNINGSMÆSSIG 
RENTABILITET i banegårdsbygningerne.

DSB EJENDOMME VISIONERNE OG KONKURRENCEN



FORSLAG
 ENERGIMETROPOLEN



5

ENERGI METROPOLEN
OPSUMMERING

By
fo

rtæ
tn

in
g

Byrumsaktiviteter

Iværksætteri

Gr
øn

 m
ob

ili
te

t

Hybrid funktioner

Bynatur

”Vind effekten” i Esbjerg

Esbjerg er i en spændende udvikling med vækst i 
vindmølleindustrien og ambitioner på den grønne omstillings 
vegne. Byen ønsker en mere dynamisk midtby, med plads til 
flere mennesker, et aktivt og sundt byliv med gode byrum og 
nye fortætningsmuligheder. 

Med en fornyet Jernbanegade som grøn rygrad i et stærkt og 
optimistisk byudviklingsgreb med stationen i centrum søger 
projektet nye veje for byens fremtidige udvikling, med flere 
boliger, iværksætteri, flere cyklister og mere begrønning i 
byens stramme gridstruktur. Et projekt der samlet set skal 
binde byen sammen på ny og skabe en mere levende midtby 
som centrum for byens yderligere udvikling.

En midtby hvor øst møder vest på tværs af banelegemet via den 
nye supercykelforbindelse der løber over Banegårdspladsens 
nye pulserende byrum, og tilpasses lokale vindforhold i både 
mikroklima såvel som i belægningens udtryk og indretning 
med lokale arter og ”sandbanker” til ophold og leg. 

Syd møder nord langs Jernbanegades nye begrønning, 
fortætninger og dynamiske iværksætter miljø, forankret 
omkring det nye hoteltårn i syd for besøgende og nye 
interessenter i byens vækstmiljø og ”mobility hub’en” i nord 
som nyt dynamisk knudepunkt, samt ”Museumsparken” 
lige om hjørnet, hvor de eksisterende beboere har fået en ny 
park som nabo med aktiviteter, rekreation, vand, ophold og 
forskellige nye beboere integreret i moderne boliger tilpasset 
kontekstens facadehøjder og materialitet.   

Med energi og vind som driver i design, planlægning og 
arkitektur, søger projektet at gribe den grønne omstilling i 
en række bæredygtige og resiliente by-greb for Esbjergs 
fremtidige udvikling:

- Cykelbroens potentiale fortsættes ind i projektets 
forbindelser og byrum, hvor der etableres optimale forhold 
for cyklisters fremkommelighed og parkeringsforhold, samt 
en generel trafikal og oplevelsesmæssig tryghed for de bløde 
trafikanter. 

- Begrønning af by og gaderum som ramme for en mentalt 
sund by med brugbare og performative byrum der både 
italesætter klimaudfordringer, og skaber aktive rammer for 
byens brugere formet efter og tilpasset af lokale forhold.

- Lokale og naturlige arter i beplantningen der afspejler stedet 
og kræver et minimum af driftsomkostninger.

- Forenkling af projektet for Museumsgrunden ved at foreslå 
integrering af overfladeparkering i mindre grønne lommer. 
Så fremtidens muligheder, med færre biler i byen, ikke 
besværliggøres af store p-anlæg på attraktive beliggenheder, 
men derimod har muligheden for en enkel transformation til 
mere grønt og mere byrum til byens borgere og besøgende.

- Byfortætning der klart differentierer mellem udvikling af 
det generelle Esbjerg bygrid, og de unikke byggefelter som 
eksempelvis Museumsgrunden.

- Nye fortætninger som enkeltstående projekter der kan 
udvikles trinvist og hver især fungere som en integreret del af 
byen frem til næste byggetrin.
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HOVEDRÅDGIVER, OPHAVSRET 

COBE arkitektur, transformation, byplanlægning
Mads Birgens, projektleder, arkitekt MAA  /  Dan Stubbergaard, kreativ direktør, arkitekt MAA  /  
Merete Kinnerup Andersen, arkitekt  /  Sigrid Marie Poulsen, landskabsarkitekt  /  Joachim Makholm Michelsen, arkitekt  /  
Francisco José Gómez Tirado, arkitekt, visualiseringskunstner  /  Mirwais Arghestani, praktikant, BA. arch.  /  
Bachir Benkirane, modelbygger, BA. arch.

UNDERRÅDGIVERE, OPHAVSRET 

EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER klimatilpasning, bæredygtighed
Finn Oemig, fagchef, miljøbiolog, seniorkonsulent

URBAN CREATORS mobilitet, infrastruktur
Filip Zibrandtsen, civilingeniør, partner og rådgiver

MOGENS A. MORGEN transformation, kulturmiljøer
Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA

COLLIERS forretningsudvikling
René Faaborg Greve, senior associate
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HELHEDSGREB - EN KOMPAKT OG LEVENDE BYMIDTE

BYPERRONEN er et sammenhængende byrum, 
der byder velkommen til bymidten. Den udspændes 
mellem de to forbindelser til Østerbyen og griber fat i 
togperronen.

JERNBANEPLADSEN omdannes til et bilfrit byrum. 
En smuk ankomst fra banegården og et fordelingsrum, 
der lader trafikken flyder videre ud i byen.

MUSEUMSPARKEN er et aktivt byrum for alle. 
Som led i at gøre bymidten og bylivet mere kompakt, 
disponeres byrummet mod Nørregade og i relation til 
kulturtilbuddene i Huset og biblioteket.

DEN GRØNNE AKSE er et grønt gadeforløb, der 
iscenesætter banegården og genskaber den historiske 
akse mellem station og park.      

EN KOMPAKT OG LEVENDE BYMIDTE MED FORSKELLIGE IDENTITETER
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CYKEL VÆRSTED

BYENS NYE GULV

Pladsens og byperronens overordnede flowzoner aftegnes i belægningen og udsmykker den 
samlende teglflade med forskellige belægningsforbandter. Stabelforbandtet forløber, hvor de 
overordnede trafikflows foregår, mens der i de mindre travle zoner anlægges et ”kvartetforbandt”, 
som også forløber inden for stabelforbandtets linjer, men med sine kvadratiske former refererer til 
gridbyens orden og logik.

BELÆGNINGSUDSNIT BANEGÅRDSPLADSEN 1:50

Kvartetforbandtet angiver mindre travle 
arealer

Siddeplinte

Siddeplinte
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HOVEDRÅDGIVER, OPHAVSRET 

HOLSCHER NORDBERG ARCHITECTURE AND PLANNING 
Nils Holscher, arkitekt MAA, partner  /  Mikkel Nordberg, arkitekt MAA, partner  /  Jakob Nørbjerg Madsen, arkitekt MAA, projektleder  /
Aisha Seeberg, arkitekt MAA  /  Marcos Garcia, arkitekt  /  Fredrik Walentin Sandbu, arkitekt  /  Christine Arctander, arkitekt MAA

UNDERRÅDGIVER, OPHAVSRET 

MASU PLANNING landskab, byrum
Sune Oslev, partner, arkitekt MAA  /  Malin Blomqvist, partner, landskabsarkitekt MDL/MARK  /  Linda Guldbæk Nielsen, arkitekt MAA  / 
Angels Garcia Andreu, landskabsarkitekt MDL  /  Karin Karltun, landskabsarkitekt  /  Tan Qi, junior landskabsarkitekt

UNDERRÅDGIVER 

ATKINS trafik, infrastruktur, klimatilpasning
Jakob Skovgaard Villien, seniorrådgiver, Planning and Architecture  /  Rune Rasmussen, seniorrådgiver, Planning and Architecture

KONSULENTER 

BIRK JØRGENSEN & SØEBERG arkitektonisk kulturarv, transformation
Martin Søberg, mag.art i kunsthistorie, ph.d. i arkitektur

EDC ERHVERV ESBJERG forretningsudvikling
Karsten Lindgård Jensen, Direktør og partner
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Delområde 02/
Banegårdsbygningerne og den nye 
Ankomstplads

Esbjergs smukke banegårdsbygning har en et veldefineret 
hierarki og højtidelighed over sig som fortæller at det er 
én af byens vigtigste bygninger. Ankommer man derimod 
fra perronen mødes man af en lang lukket facade som 
kun åbner op for én adgangsvej til byen, nemlig igennem 
banegårdsbygningen. Stationsbygningen og pakhuset mod 
syd vokser sammen og de eksisterende gennemgange mellem 
bygningerne er usynlige , hvis ikke man allerede kender dem. 

Derfor foreslår vi at fjerne nogle af tilbygningerne på 
pakhuset, og derved frigøre plads til en ny Ankomstplads 
ved Jernbanegade. Dette bliver en markant primær port 

til stationen der skaber sammenhæng mellem station 
og bymidte. I gavlen af stationsbygningen åbnes der op 
med en Jernbanerestauration med uderservering på 
Ankomstpladsen 

Pakhuset mod syd genanvendes til et iværksætterhus 
med åbninger og vestvendt opholdstrappe ud mod 
Jernbanegade.  

Tilsammen vil lejerne i pakhuset, caféens brugere og  
mennesker i transit skabe et vibrerende byliv omkring 
stationsområdet. Byen starter ved Ankomstpladsen. 

Perler på en snor
Jernbanegade spændes ud af 
belægning. I stedet for at ændre 
belægningen langs hele gaden 
markeres de særlige steder og pladser 
af felter i varierende størrelse

Jernbanerestauration 
forplads

eksisterende perron

Iværksætterhus

nyt parkeringhus 
(17m)

ny indgang til ventesal

ny banegårdsplads

cykelbro

kiss n´ride

Ankomstplads

Cykelparkering

24 Helhedsplan for transformation af banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg
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Trafikplan  1:3000

Trafikstrukturen hovedstruktur bibeholdes.

Sporet foran pakhuset fjernes, og føren istedet 

bagved pakhuset. Norgesgade bliver som 

den eneste gade ensrettet, for at få plads til 

Supercykelsti og beplantning.

Idag er der mange veje til og fra stationen. Vi 

forslår at der kommer en primær ankomst og 

fodgængerbevægelse, som sker fra den nye 

Ankomstplads. Cykelbroen skaber en primær 

bevægelse gennem Banegårdspladsen. Hovedparten 

af cykelparkeringen sker i og ombring DSB 

servicebygning.

Ensrettet vej

Intern vej

Lokalvej

Tra�kvej

Kys & Kør 

Taxi

Vareindlevering  

Tog

Signalreguleret kryds

Bus

Adgangsvej

P-anlæg

Cykelsti langs vej

Supercykelsti

Gående, sekundær

Gående, primær
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faste kontor pladserlounge gruppeområde
fællesspisning

Banegårdsbygningen

P-hus

Ankomstplads

DSB service bygning

Iværksætterihus

54 parkeringspladser

opholdstrappe

jernbanerestauration

køkken

Eksist.

taxaholdepladser

korttidsparkering

Eksist.

cykelparkering128 cykel p

112 cykel p

cykelbro

perron

rampe

spor

handicapbus rampe

Max udnyttelse, ikke anbefalet
I yderste tilfælde hvor p-hus bebyggelse nord for DSB 
servicebygning ikke er mulig, og det behovet fortsat vurderes 
tilsvarende, kan der tilføjes 4 etagers parkering. I alt 378 
pladser. Denne model kan vi ikke anbefale, da det bliver et meget 
voldsomt volumen for stedet.

Alternativ p-hus
I tilfælde af omfordeling af parkeringspladser er der mulighed 
for at p-huset kan fohøjes med en ekstra etage. Denne 
bebyggelse vil ikke kunne ses fra Jernbanegade, men virker 
måske voldsommere fra perronerne eller fra Broen. Med ekstra 
etage kan der etableres 216 pladser i p-huset

faste kontor pladserlounge gruppeområde
fællesspisning

Banegårdsbygningen

P-hus

Ankomstplads

DSB service bygning

Iværksætterihus

54 parkeringspladser

opholdstrappe

jernbanerestauration

køkken

Eksist.

taxaholdepladser

korttidsparkering

Eksist.

cykelparkering128 cykel p

112 cykel p

cykelbro

perron

rampe

spor

handicapbus rampe
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Iværksætterihus og p-hus, 1:750

snit 1:500

snit 1:500

Snit pakhus og pakreringshus 1:250

Bagved pakhuset placeres der et parkeringshus der skal betjene stationens pendlere. 
Parkeringshuset bliver bundet op på en bøjlevej der løber fra Jernbanegade, ind bagved 
pakhuset, langs banen og ud ved den nye Ankomstplads. Dette skaber også en ukompliceret 
trafik til og fra stationen for bilister med gode afsætningsmuligheder ved Ankomststationen. 
Bøjlevejen frigiver plads til et byrum foran Iværksætterihuset som skaber liv omkring 
Jernbanegade, og derved nedbryder vejens dominans. 
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Hjørnehuset
Hjørnehuset på 4 etager findes på 
tre af karréens hjørner. Det består 
primært af blandede private boliger, 
men i stueetagen mod Østergade og 
Nørregade findes butik.

Boligfordeling 
i karréen

Halvt nedgravet 
parkeringsnlæg

Porthuset
Porthuset lægger sig til et af de 
omkringliggende huse i facademotiv, 
men har i stuen en port til nedkørsel til 
p-kælder og er kun på 3 etager.

Gavlhuset
Gavlhusene lægger sig som stænger 
i 3 etager ind i gårdrummet og mimer 
dermed omkringliggende karréers 
gårdstruktur. Gavlhuset kan indeholde 
studieboliger. 

Rækkehuse
Mod sverrigsgade ligger 
familieboliger i form af 
3-etagers rækkehuse på ca 
130m2 

Mellemhus
Mellemhusene står i 3-4 etagers 
højde og indeholder blandede 
studie og familieboliger
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Biblioteksboligerne
Boligerne
Biblioteksboligerne kommer overvejende til at bestå af 
halvt blandede familieboliger og halvt studieboliger. Vi 
mener der er størst mulighed for en ordentlig økonomi 
ved at blande familieboliger med tiltrængte studieboliger. 
Mod Sverrigsgade lægges nogle attraktive familieboliger i 
form af 3-etagers rækkehuse på ca. 130 m. Hjørnehusene, 
mellemhusene og porthusene bliver blandede 
familielejligheder på omkring 100m2 og ungdomsboliger på 
omkring 50m2, mens gavlhusene rummer ungdoms- eller 
studieboliger på 30-50 m2.
Vi foreslår at der findes plads til 880m2 almene familieboliger 
og 880m2 almene studieboliger, mens de resterende 
7000m2 boliger bliver private boliger. På hjørnet af 
Østergade og Nørregade findes en butik på ca. 200m2

Basen
Boligerne er som tidligere beskrevet bygget ovenpå en halvt 
nedgravet parkeringskælder, med en gårdhave ovenpå. For 
at undgå at facaderne langs især Østergade og Nærregade 
bliver lukkede parkeringshus facader trækkes erhverv og 
bolig ned over parkeringsbasen. På hjørnet af Østergade 
og Nørregade placeres et butikslokale på omkring 200m2. 
Det er her man møder Biblioteksboligerne fra Stationen og 
butikken giver stedet urban karakter. 

De øvrige områder hvor der er loftshøjde nok, bygges 
ensidet belyste studieboliger, Resten af stederne trækkes 
boligerne ned med indvendige trapper, så boligerne ’lander’ 
mod gaden, eller der etableres boliger i høje stueetager, 
hvilket giver større mulighed for privathed.  

Studiebolig i stueetage

Familiebolig folder ned og bliver høj stueetage
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Bibliotekshaven, snit 1:300
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18m
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