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2 INTRODUKTION  |  INVITATION

Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme 
gennemfører i partnerskab en parallelkonkurrence 

om en helhedsplan for transformation af
banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg. 

Vi har store ambitioner for udviklingen 
af banegårds området og Museumspladsen. 

Vi ønsker ikke alene, at byområdet er velfungerende 
Vi ønsker også løsninger, der løfter det hele.

 
Vi ønsker et byområde og en trafikterminal, som vi kan 
være stolte af – i lokalområdet, i DSB og i hele Esbjerg. 

Vi har allerede sat nogle ressourcer af til 
at sætte handling bag disse ord. Men vi har behov for 

i denne parallel konkurrence at finde løsninger, 
der yderligere kan hjælpe med til at få ambitioner 

og økonomi til at hænge sammen. 
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BAGGRUND 
Området omkring Esbjerg Banegård er under forandring.  Nye ram

mer for togdrift har frigjort og vil frigøre banegårdsbygninger til nye 

formål, og der er gennemført byudvikling med blandt andet et stort 

butikscenter, trafikomlægninger, et biografcenter og en planlagt 

 cykelstibro over baneterrænet.  Det samlede område har store ud

viklingspotentialer, og rummer blandt andet nogle af de sidste større 

ubebyggede arealer i den østlige del af bymidten. Men der er behov 

for  et helhedsgreb, som kan binde byliv, trafik, parkering, nye by

funktioner og udformning af bymiljø og byrum sammen i en velfun

gerende og smuk helhed.

VISION
Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme har store ambitioner for ud

viklingen af banegårdsområdet og Museumspladsen. Vores konkrete 

visioner for transformationen er:

• at der er GOD SAMMENHÆNG i hele konkurrenceområdet

• at konkurrencegrundens POTENTIALER UDNYTTES bedre 

 end i dag. 

• at TRAFIKTERMINALEN er VELFUNGERENDE, også i forhold 

 til fremtidens krav og muligheder.

• at der er gode rammer for, at BYLIVET KAN UDFOLDE SIG 

 på konkurrencegrunden

• at der sker et ARKITEKTONISK LØFT af af hele konkurrence

grunden.

OPGAVE 
Der skal udarbejdes en samlet helhedsplan for transformation af 

banegårdsområdet og Museumspladsen, der skal løfte hele denne 

østlige del af Esbjerg bymidte både funktionelt og byarkitektonisk. 

Helhedsplanen skal være økonomisk realistisk og også være robust 

overfor fremtidige forandringer fx indenfor de kollektive transport

former og de stigende udfordringer fra klimaforandringerne. 

INTRODUKTION  |  INVITATION

Parallelkonkurrence om
Helhedsplan for transformation 

af banegårds området og 
Museumspladsen 

INVITATION

Helhedsplanen skal indeholde tre elementer: 

•  Forslag til hovedgreb

• Forslag til disponering af fire delområder

• Forslag til realisering og økonomi 

DIALOG 
Inddragelsen af interessenter og naboer er et særligt element i ud

formningen af helheds planen, og i konkurrencens afvikling. Der er i 

første halvdel af 2019 afholdt i alt fire arrangementer, to med 

 inte  res senter og to med naboer. Formålet med arrangementerne var 

at  orientere om den kommende proces og ikke mindst få input til 

udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Materiale  og referater fra 

arrangementerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

VI GLÆDER OS
Udarbejdelsen af en helhedsplan for banegårdsområdet og Muse

umspladsen er en kompleks udfordring, hvor en lang række forskel

lige parametre skal spille sammen. Vi ser frem til, at dygtige og krea

tive deltagere i konkurrencen kan hjælpe os med at ”sætte billeder ” 

på mulighederne – og finde de løsninger og afvejninger, som bedst 

lever op til vores samlede intentoner og ambitioner for området.

Parallelkonkurrencen om helhedsplanen forventes afsluttet i febru

ar 2020. Derefter skal helhedsplanen omsættes til konkrete planer 

og konkret handling. Det ser vi også frem til.

ESBJERG KOMMUNE

Jesper Frost Rasmussen, borgmester

DSB EJENDOMME

Niels A. Dam, chef for Bygherre & Entreprise



4 LUFTFOTO  |  KONKURRENCEOMRÅDET

KONKURRENCEOMRÅDET set fra vest

KONKURRENCEOMRÅDET set fra nord.
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SÆRLIGE ÅRSTAL

1870 Første byplan for Esbjerg

1874 Jernbanen til Esbjerg åbner,
 med stationsbygning i Exnersgade

1888 Esbjerg Andels Svineslagteri indvies
 på Slagterigrunden (Museumspladsen)

1889 Esbjerg bliver købstad

1904 Banegården indvies 

1904 Jernbanegade etableres

1953  Slagteriet flytter

1955 Esbjerg Museum rykker ind i det
 nuværende Huset – Slagterigrunden 
 omdøbes til Museumspladsen

1955 JydskeVestkystens bygning opføres

1966 Parkeringsplads på Museumspladsen

1985 Esbjerg Museum rykker til Torvegade

2010 Områdefornyelse afsluttes

2016 Jernbanegade reguleres

2017 Shoppingcentret Broen indvies

2019 Konkurrence om helhedsplan for 
 banegårdsområdet og Museumspladsen

FORUDSÆTNINGER  |  KONKURRENCEOMRÅDETS HISTORIE

Banegården og Banegårdspladsen, ca. 1910.

Banegården og Jernbanegade, ca. 1905.

Jernbanevogn læsses med gods 
– i dette tilfælde spegesild – 

på Esbjerg Banegård omkring 1948.
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BANEGÅRDSOMRÅDET 
DEN FØRSTE STATION I EXNERSGADE

Tilstrømningen til Esbjerg efter anlæggelsen af havnen i 1860’erne 

foregik så hurtigt, at det allerede i 18691870 blev nødvendigt at lave 

en byplan for at regulere udviklingen, herunder ikke mindst trafikken. 

I 1884 åbnede jernbanen til Esbjerg. Den første stationsbygning lå på 

modsatte side af baneterrænnet i forhold til i dag og havde således 

front ud mod gaden, vi i dag kender som Exnersgade, men som indtil 

1904 hed Jernbanevej og var Esbjergs ankomstgade. Selve stations

bygningen var en træbygning og et arvestykke fra Fredericia, hvor 

man allerede da havde behov for en ny banegård. Ud over de direkte 

jernbanerelaterede opgaver husede stationsbygningen også tele

grafstation og Esbjergs første posthus, så pladsen var trang.

En af jernbanens hovedfunktioner var transport af kvæg. I 1886 blev 

der således eksporteret over 175.000 stykker hornkvæg fra Esbjerg 

eller i gennemsnit ca. 500 stk. om dagen. Måske er det forklaringen 

på, at den ældste del af Østerbyen også kaldes »Klatterup«.

BANEGÅRDEN I JERNBANEGADE 

Den første banegård var dimensioneret til et landsbysamfund. Ingen 

kunne dengang forudse, at Esbjerg i rekordfart ville udvikle sig til en 

storby. Fra omkring 700 indbyggere i 1873 var der i 1901 over 13.000 

indbyggere. Indbyggertallet blev ved med at vokse, fordi det over hele 

Danmark lød, at »i Esbjerg var der bedre chancer«. Væksten i Es

bjerg var således en del af det voldsomme opbrud i den danske be

folkning, som blandt andet også kom til udtryk i i den store udvan

dring fra Danmark på denne tid. 

Den voldsomme vækst gjorde det nødvendigt at forholde sig til by

planforholdene på ny, blandt andet i forbindelse med en højst nød

vendig kloakering af byen. Det førte til udarbejdelse af den såkaldte 

”vilde byplan” i 1897, som dækkede hele den daværende Esbjerg 

Sognekommunes areal. Det vilde bestod bl.a. i, at man baserede by

planen på en by med 100.000 indbyggere. I januar 1899 blev der efter 

lange forhandlinger endelig fremlagt lovforslag i Rigsdagen om for

bedring af banegårdsforholdene i Esbjerg og loven om banegården 

blev vedtaget i rigsdagssamlingen 19001901. 

Den nye banegård blev opført for enden af Norgesgade fra 1902

1904. Den var tegnet af arkitekt H. Wenck og blev taget i brug den 21. 

februar 1904. Bygningen er et af Esbjergs mest karakteristiske huse, 

og er i dag fredet.

I mange år efter banegårdens etablering – indtil lastbilerne tog over 

– var godstransport en hovedaktivitet på banegården og meget gods

transport foregik via den lange bygning, der i dag er indrettet til par

keringsplads. Godstrafikken var blandt andet sat i system af »Jyl

landsJørgensen«, der havde et fragtmandslignende system mellem 

bl.a. Esbjerg og København med jernbanevogne som bindeled.

BANEGÅRDSPLADSEN 

Den nye Jernbanegade henlå uden huse nogle år, efter at den nye 

banegård var blevet taget i brug. I de følgende år blev der plantet 

træer langs Norgesgade, så Banegårdspladsen udgjorde en flot ind

gang til byen for de, der kom hertil med tog. Esbjerg havde fået en ny 

ankomstgade. Det varede dog adskillige år, inden en egentlig plads

dannelse med indramning af bygninger fandt sted. Faktisk var nogle 

af bygningerne på pladsen ganske simple i årtier. Markant på Bane

gårdspladsen var endnu frem til 1930’erne det skur, hvor udvan

dringsagent Aage Møller havde sit kontor.

I slutningen af 1951 besluttede Esbjerg Kommune at civilisere områ

det lidt med et tilskud på 15.000 kr. fra DSB til opgaven. Kommunen 

besluttede samtidig at sælge den ubebyggede del af karrégrunden 

mod nord til A/S Vestkystens Ejendomsselskab, og i 1957 flyttede 

avisen Dagbladet Vestkysten ind i bladhuset på Banegårdspladsen. 

FORUDSÆTNINGER  |  KONKURRENCEOMRÅDETS HISTORIE

Konkurrence
områdets historie

FORUDSÆTNINGER

Den følgende byhistoriske beskrivelse er en kort 

sammenfatning af Bilag 5.4, som er udarbejdet af  

arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg 

Byhistoriske Arkiv. 
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I slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne blev den syd

lige del af Banegårdspladsen reguleret. Et grønt område over for 

Dagbladet Vestkysten blev bebygget, og de gamle autoværksteds

bygninger på hjørnet af Østergade og Norgesgade blev fjernet og er

stattet af et kombineret butiks og boligbyggeri.

Den seneste regulering af pladsen fandt sted i 2017, hvor bl.a. Nor

gesgade blev til en blind vej ved Jernbanegade. Dette skete i forbin

delse med en større trafikregulering omkring banegården.

MUSEUMSPLADSEN 
ESBJERG ANDELSSVINESLAGTERI

Efter en intensiv kamp mellem fortrinsvis Esbjerg og Varde blev det i 

slutningen af 1880’erne besluttet at placere områdets nye, store 

andelssvineslagteri i Esbjerg. Esbjerg AndelsSvineslagteri åbnede 

i 1888 og blev efterfølgende udvidet flere gange. Det var opført som 

svineslagteri, men allerede ti år senere – i 1898 – blev det udvidet 

med et kreaturslagteri, som lå på hjørnet af Sverrigsgade og Øster

gade. 

Det blev med tiden stadig vanskeligere at modernisere anlægget og 

holde produktionen i gang i et byområde, hvor industri og boliger ofte 

var i konflikt. 1953 flyttede slagteriet til nye bygninger på Darumvej, 

og slagteriet havde ingen interesse i den gamle grund og dens byg

ninger. På et byrådsmøde i 1953 besluttede Esbjerg byråd at købe 

grunden og bygningerne uden egentlig at have bestemt sig for, hvad 

grunden skulle bruges til. 

MUSEUM, PARKERING, GRØNT AREAL 

Grunden blev ryddet for de fleste bygninger i sommeren 1954. Af de 

oprindelige bygninger blev der ikke meget tilbage bortset fra den 

kombinerede administrationsbygning og direktørbolig, som blev stil

let til rådighed for det hjemløse Esbjerg Museum, et enkelt hus mod 

Nørregade, det tidligere kreaturslagteri på hjørnet af Sverrigsgade 

og Østergade samt nogle etageejendomme langs Østergade, som 

først blev revet ned omkring 1970.

Selve pladsen gjorde man ikke ret meget ved de første mange år. Den 

var fx ikke asfalteret, og der var ingen linje i dens anvendelse. Plad

sen blev brugt til alt fra festplads til udstillinger. Ved budgetlægnin

gen i 1966 overvejede Esbjerg Byråd at etablere en parkeringsplads 

på grunden ved museet med det forbehold, at der måske skulle 

komme et teater på matriklen. Selv om teatret ikke kom, valgte man 

at etablere parkeringspladsen alligevel.

Navnet Museumspladsen gav mening i perioden 19561985, hvor Es

bjerg Museum holdt til på pladsen, men i 1985 flyttede museet ind i 

det tidligere centralbibliotek på hjørnet af Nørregade og Torvegade. 

Den tidligere direktørbygning blev senere indrettet til kultur og stu

denterhus med biograf og café. Stedet hedder i dag helt enkelt Huset.

OMRÅDEFORNYELSE OG REKREATIV ANVENDELSE

Museumspladsen har de seneste årtier været i spil som byggegrund 

for både musikhus og boliger, men disse planer er af forskellige 

grunde ikke blevet realiseret. I forbindelse med en områdefornyelse 

i 2000’erne blev pladsen opdelt i et parkeringsområde samt rekrea

tive arealer med blandt andet petanquebane og skateranlæg. 

Museumspladsen er i dag byens vel nok mest populære parkerings

plads, ligesom den flittigt anvendes af turistbusser til opsamling af 

passagerer til udflugter og rejser, fordi den ligger tæt ved banegård 

og bybusterminal.

FORUDSÆTNINGER  |  KONKURRENCEOMRÅDETS HISTORIE

RELEVANTE BILAG
Bilag 5.4  Byhistorie, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Bilag 5.3 Byhistorie, Esbjerg Kommune

BANEGÅRDEN OG BANEGÅRDSPLADSEN
Luftfoto af banegårdsområdet i 1930’erne. 
Til venstre godsbygningerne, som nu delvist er 
erstattet af shoppingcentret Broen.
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”I slutningen af 1951 besluttede Esbjerg Kommune at civilisere 
området lidt med et tilskud på 15.000 kr. fra DSB til opgaven.”

”I 1990 forelå en officiel henvendelse fra DSB om en ændret 
udnyttelse af arealerne ved stationen med henblik på udarbej
delsen af en fysisk og økonomisk helhedsplan.”

Svineslagteriet i 1905 med Finsensgade 
i forgrunden og Sverrigsgade til venstre.

Banegården ses i baggrunden.

Parallelkonkurrencen om banegårds
området og Museumspladsen lægger sig 
oven i tidligere tiders bestræbelser. 

Museumspladsen efter udflytningen 
af svineslagteriet i 1954. Til venstre ses 
slagteriets direktør og administrations
bygning, som i dag rummer Huset.
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Afsnittet indeholder en helt overordnet beskrivelse af konkurrence

grunden og konkurrenceområdet med fokus på områdets sammen

hæng med resten af byen. En nærmere beskrivelse af de enkelte 

delområder findes i afsnittet om temaer, side 3248.

OMRÅDET OG DEN ØSTLIGE BYMIDTE
Konkurrencegrunden og konkurrenceområdet ligger i den østlige 

del af Esbjerg bymidte. Området er tæt på en række tilbud og attrak

tioner i bymidten: Esbjerg Bibliotek, Esbjerg Museum, Torvet, Musik

huset, kulturhuset Tobakken samt shoppingcentret Broen og BioCity 

Esbjerg. Kon kurrencegrunden præges af den kollektive trafiktermi

nal med banegård og busterminal og har derudover let adgang til 

den overordnede trafikale struktur for både cykler og biler.

Den østlige del af bymidten har i mange år udgjort  den mere stilfær

dige del af Esbjerg by. Dette er nu under forandring. Byområdet 

transformeres med nye kultur og byfunktioner, shoppingmulighe

der, flere boliger og en opdateret trafikstruktur, som blandt andet 

rummer en planlagt ny forbindelse tværs over den barriere, som ba

neterrænnet i mange år har udgjort i byen. Nye forbindelser, nye mu

ligheder.

FORUDSÆTNINGER  |  KONKURRENCEGRUNDEN OG BYEN

Konkurrencegrunden og byen 
Beskrivelse og billeder 

FORUDSÆTNINGER

FORNYELSESPROJEKTER I OMRÅDET
Der er de senere år gennemført en række fornyelsesprojekter i og 

omkring konkurrenceområdet. 

SHOPPINGCENTER OG BIOGRAFCENTER

Syd for banegården er opført Broen Shopping med butikker, restau

ranter mv. Shoppingcentret indeholder ca. 60 forretninger og har på 

taget en parkeringsplads med indkørsel fra Exnersgade og plads til 

560 biler – til kunder i shoppingcentret. Adgangen til centret for fod

gængere sker via flere indgange fra Jernbanegade. Nord for centret 

er i 2019 indviet et nyt biografcenter med 8 topmoderne biografsale. 

De to ret markante bygningsvolumener er en vigtig parameter i kon

kurrencedeltagernes byarkitektoniske overvejelser omkring trans

formationen af banegårdsområdet.

OMLÆGNING AF JERNBANEGADE

Der er i 2017 gennemført en omlægning af Jernbanegade fra Østre 

Havnevej til Frodesgade med justeret vejforløb, cykelstier og fortove 

samt en sammenhængende trafikstyring. Vej og cykelarealer er ud

ført i asfalt og fortove i grå betonfliser, mens arealet foran de histo

riske banegårdsbygninger er udført med brostensbelægning.

FORNYELSE AF BUSTERMINAL

Der er i 2016 anlagt en ny busterminal på arealet nord for banegår

den. Busterminalen rummer busholdepladser samt en ventesals

bygning længst mod nord.

NYE BOLIGBYGGERIER

I Droobskarreen ved Englandsgade og Borgergade er der i 2017 op

ført en boligbebyggelse med 84 boliger. Bebyggelsen varierer fra 4 til 

8 etager i højde og syner med sin bjerglignende profil markant i den 

østlige del af bymidten. Hvor Jernbanegade møder Østre Havnevej, 

er der i 2019 opført en almen boligbebyggelse med 152 boliger. 

Konkurrencegrunden 

Arealer ejet at DSB

Arealer ejet at Banedanmark

Privatejede arealer

Øvrige arealer på konkurrencegrunden 
ejes af Esbjerg Kommune

KONKURRENCEGRUNDEN
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Konkurrencegrunden rummer udover gaderne to større byrum – 

 Banegårdspladsen og Museumspladsen. Ingen af disse byrum har i 

dag en klar funktionel eller arkitektonisk identitet – hvilket er en helt 

central udfordring og vigtig baggrund for denne konkurrence.

BEVARINGSVÆRDIER

Den østlige del af bymidten har meget blandede bevaringsværdier. 

Kortlægningen fremgår af oversigten side 13. Byområdet er i mindre 

grad præget af bevaringsværdige enkeltbygninger – og i højere grad 

af bevaringsværdige gadeforløb og pladsdannelser. Den fredede 

 banegårdsbygning fra 1904 er byområdets arkitektoniske højdepunkt 

og er identitetsgivende for hele konkurrencegrunden. Banegårds

bygningen dominerer Banegårdspladsen og store dele af Jernbane

gade og kan ses helt fra Kirkegade som en afsluttende pointdevue 

for enden af Norgesgade. 

TRAFIK OG PARKERING

Trafikstrukturen og parkeringsforholdene i området udgør et særligt 

tema i konkurrencen og er nærmere beskrevet på side 3439 samt 

side 5960.

BYPLANPRISEN 2018
Esbjerg Kommune blev i 2018 tildelt Byplanprisen for sit arbejde 

med hele transformationen af bymidten. I motiveringen for tildelin

gen hed det blandt andet: 

”Bymidten i Esbjerg fortættes med markante byggerier og bymiljøet 

styrkes med nye forbindelsesruter, aktivitetszoner og opholdsrum ... 

Esbjergs arbejde med at få byen til at hænge sammen med havnen 

er en proces og et resultat, som mange andre havnebyer kan lade sig 

inspirere af ... For at udvikle og gennemføre de ønskede forandringer 

er der et tæt samarbejde med deltagere fra erhvervslivet, borgere, 

organisationer og repræsentanter fra politiske udvalg og admini

stration.”

NY CYKELSTIBRO

Der er i 2019 vedtaget en lokalplan for etablering af en ny cykel og 

gangbro over baneterrænnet nord for banegården. Cykelstibroen vil 

skabe ny sammenhæng mellem byområderne øst og vest for jernba

nen og vil åbne nye logistikmuligheder for selve stationen. Broen er 

en vigtig ramme for parallelkonkurrencen. Se nærmere beskrivelse 

side 47 og i Bilag 2.3.

BYSTRUKTUR OG BYMILJØ
DEN PLANLAGTE BY 

Esbjerg er anlagt stort set på den bare mark, så sent som i slutnin

gen af 1800tallet  – en helt usædvanlig byhistorisk baggrund i Dan

mark.  Byen har fra begyndelsen udviklet sig på baggrund af klare 

byplaner, hvilket i dag kan aflæses i byens stramme plan. Planerne 

er kommet til gradvist, efterhånden som byen er vokset, og indimel

lem er der opstået enkelte uregelmæssigheder i strukturen. 

Esbjerg bymidte er karakteriseret ved et gridnet med overvejende 

sammenhængende og sluttet randbebyggelse samt lange, lige og 

ubrudte kig gennem gaderne. Et særligt træk ved gadenettet er en 

tendens til, at de østvestgående gader er udbygget senere end de 

nordsydgående og med andre dimensioner på både karreer og ga

derum. En bevægelse nordsyd kan således rumme mange forskel

ligheder og sammenstød, hvorimod en bevægelse østvest kan ople

ves mere ensformig.

BYARKITEKTUR OG BYRUM

Bebyggelsen i den østlige del af bymidten er meget forskellig med 

hensyn til skala og karakter. Det overordnede træk er, at de tætteste 

karreer og de højeste bygninger ligger ved Torvegade mod vest, 

mens bebyggelsen mod øst og baneterrænnet er lavere og mindre 

sammenhængende for på anden side af banen ved Exnersgade at 

blive til egentlige småhuse.

FORUDSÆTNINGER  |  KONKURRENCEGRUNDEN OG BYEN

PERRONER MV.
Udformning af stationstekniske anlæg 
indgår ikke i konkurrencen.

BILLEDTEKST
Her kommer en kort billedtekst til det 

valgte foto. Her kommer en kort billedtekst 
til det valgte foto.
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BANEGÅRDEN
Banegårdsbygningen med tidligere 

pakhuse i forgrunden.

DSB SERVICEBYGNING
DSB’s grå servicebygning nord for stationen 

er opført i 1962 – med den tids syn på 
arkitektonisk indlevelse i omgivelserne.

BEVARINGSVÆRDIER
Kommuneatlas Esbjerg Kommune.

Fredet bygning
Høj bevaringsværdi
Middel bevaringsværdi
Lav bevaringsværdi
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BANEGÅRDSPLADSEN
Disponeringen af Banegårdspladsen er både 
en byarkitektonisk og trafikal udfordring. 

FORPLADSEN
Der er både konkret og mentalt et behov 
for at binde banegård og bymidte stærkere 
sammen. Det starter på forpladsen.

NORGESGADE
Norgesgade er udset til fremtidig supercykel

stiforbindelse mellem by og banegård 
og mellem øst og vest i Esbjerg bymidte.
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MUSEUMSPLADSEN – REKREATIV LIV 
Museumspladsen rummer aktivitetsmuligheder 

for flere generationer.

HUSET
Huset på Museumspladsen er et vigtigt 
kulturelt aktivitetstilbud for især unge.

MUSEUMSPLADSEN – PARKERING
Pladsen rummer i alt ca. 280 ppladser.

De er sjældent tomme i dagtimerne. 
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JERNBANEGADE
Ved omlægningen af Jernbanegade er der
arbejdet med forskellige typer af belægninger.

NY BUSTERMINAL
Busterminalen nord for banegården har
ventesal og meget kort afstand til togene.

BIOGRAFCENTER
BioCity Esbjerg på den østlige side af bane
terrænnet er indviet i 2019 med 8 biografsale.
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SHOPPINGCENTRET BROEN
Broen Shopping set fra syd. 

Til højre ses træerne på det areal syd for Broen, 
hvor der er planer om opførelse af et hotel. 

BROEN PARKERING
Broen Shopping råder over 560 pbåse 

til butikskunder på taget af shoppingcentret. 

NYE BOLIGER
En ny boligbebyggelse i Englandsgade 
og Borgergade afrunder nærmest som 

en bjergryg bymidten mod syd.
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PLANFORHOLD
KOMMUNEPLAN

Esbjerg Kommune har i 2017 vedtaget Kommuneplan 20182030, 

som udgør den overordnede ramme for planlægningen i Esbjerg. 

VISION 2025

Kommuneplanen er i 2019 suppleret med Vision 2025, som sætter 

fokus på vækst og velfærd og tager afsæt i det nære hverdagsliv med 

mere konkrete visioner for fx: Energi i hverdagslivet, Livskvalitet og 

sundhed, Kulturlivet i by og natur, Fællesskab og mangfoldighed 

samt Grønt liv og bæredygtighed. Af særlig relevans for parallelkon

kurrencen kan nævnes en målsætning om, at ”Den bæredygtige kol

lektive transport skal styrkes, så flere vælger mere CO2venlig 

transport.”  

LOKALPLAN ESBJERG BYMIDTE

Esbjerg Kommune har i 2019 udarbejdet forslag til en ny samlet lo

kalplan for hele bymidten. Planen afløser 37 tidligere lokalplaner og 

forventes vedtaget i efteråret 2019. Lokalplanområdet omfatter kun 

en mindre del af konkurrencegrunden vest for Jernbanegade.

LOKALPLAN CYKELSTIBRO

Esbjerg Kommune har i 2019 vedtaget en lokalplan for etableringen 

af en ny cykelstibro over baneterrænet ved banegården. Lokalpla

nens bestemmelser har direkte indflydelse på rammerne for paral

lelkonkurrencen. Planen omhandler ud over anlæggelse af cykelsti

broen og etablering af adgangsforhold til cykelstibroen også be

stemmelser om fremtidig anvendelse af DSB’s servicebygning nord 

for den gamle banegård.

TRAFIKPLAN ESBJERG BYMIDTE

Esbjerg Kommune har i 2019 udarbejdet en trafikplan for Esbjerg. 

 Planen omfatter en overordnet trafikplan for hele bymidten, og en 

parkeringsplan og mere detaljeret trafikplan for mindre områder af 

Planforhold
Kommuneplan, lokalplaner, trafikplan, arkitekturstrategi

FORUDSÆTNINGER

bymidten. Trafikplanens formål er at udvikle og nytænke infrastruk

turen, så den understøtter udviklingen og væksten i byen. Planen 

skal være på forkant og påvirke borgernes transportvaner med nye, 

attraktive mobilitetstilbud. Samtidig skal planen understøtte det fy

siske miljø ved at planlægge trafikken, så der skabes muligheder for 

forbedret bykvalitet og gode byrum.

Trafikplanen rummer en række konkrete projekter indenfor hen

holdsvis byliv, trafikal fredeliggørelse og parkering og er baseret på 

fire grundlæggende principper: 

• Der skal skabes en bedre balance mellem trafikantgrupperne. 

• Gennemkørende biltrafik skal henvises til det overordnede vejnet. 

• Det skal være nemmere at finde en parkeringsplads i Midtbyen. 

• Planen skal udvikles i et samspil med den øvrige planlægning.

ARKITEKTURSTRATEGI ESBJERG KOMMUNE

Esbjerg Kommune har i 2013 vedtaget en arkitekturstrategi for hele 

Esbjerg Kommune. Planen indeholder afsnit om arkitektonisk kvali

tet og visioner for arkitekturen, en gennemgang af lokale fokusområ

der som fx Esbjerg bymidte samt følgende generelle fokusområder: 

• Arkitektur og skala

• Kulturarv og bevaring

• Byomdannelse

• Byrum, torve og parker

• Nye bygningsmaterialer  

Arkitekturstrategien udgør en vigtig ramme for arbejdet med hel

hedsplanen for banegårdsområdet og Museumspladsen.

FORUDSÆTNINGER  |  PLANFORHOLD

RELEVANTE BILAG
Bilag 4.4  Lokalplan Esbjerg bymidte, udkast 2019
Bilag 4.3  Lokalplan Cykelstibro, 2019
Bilag 4.2 Trafikplan Esbjerg, 2019
Bilag 4.7  Arkitekturstrategi Esbjerg Kommune, 2013
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Redegørelse 

Side 6 
 

 
 
Visualisering af mulig rullerampe op og ned til cykelstibro i Jernbanegade. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro ved bygningsgavlen Jernbanegade 37-39. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro med op og ned kørsel i Exnersgade. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro set fra oven. 

FORUDSÆTNINGER  |  PLANFORHOLD

ARKITEKTURSTRATEGI ESBJERG KOMMUNE
UDVALGTE FOKUSPUNKTER

• Esbjergs opbygning omkring det retvinklede gadenet og den bevaringsværdige 

bykerne med de historicistiske bygninger skal understøttes og bevares.

• Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer skal respekteres.

• De tidstypiske gadebepantninger skal bevares eller genplantes, og de grønne 

kiler skal bevares.

• Storbyoplevelsen skal understøttes med respekt for de eksisterende 

 bykvaliteter.

• Byens arkitektur, byrum og aktiviteter skal afspejle en aktiv, eksperimente

rende og farverig by i stadig forandring.

• Bymidten skal udvikles med flere mindre byrum.

• Byernes arkitektur, bygningsskala og tæthed skal respekteres

• Byernes historiske udgangspunkt skal respekteres.

• Arkitektoniske udtryk, der bygger videre på historien og giver særpræg, lokal 

identitet og udvikling, skal fremmes.

• Ny bebyggelse skal have en udformning, der giver mulighed for fleksibel 

 indretning efter tidens behov.

• Hvis byggeri skal bryde byskalaen, skal byggeriet tilføre bymiljøet en ekstra 

kvalitet.

ARKITEKTURSTRATEGI
Esbjerg Kommunes arkitekturstrategi udgør 

en vigtig ramme for arbejdet med banegårds
området og Museumspladsen. 
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Side 6 
 

 
 
Visualisering af mulig rullerampe op og ned til cykelstibro i Jernbanegade. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro ved bygningsgavlen Jernbanegade 37-39. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro med op og ned kørsel i Exnersgade. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro set fra oven. 
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KONKURRENCEOMRÅDET set fra syd med shoppingcentret Broen til højre.
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DIALOG
Interessenter og naboer

Ideer og synspunkter
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Interessenter og naboer
Workshops  |  Input til konkurrencen 

DIALOG

Den fremtidige udvikling af banegårdsområdet og Museumspladsen 

skal ske i dialog med interessenter og naboer. Det er blandt andet 

baggrunden for, at det er valgt at gennemføre en åben parallelkon

kurrence, som muliggør en dialog mellem alle involverede i løbet af 

processen.

En god dialog fjerner ikke uenigheder eller ophæver de forskellige 

interesser, der altid vil være i udvikling af et byområde. Men en god 

dialog er første forudsætning for at finde de løsninger, som bedst 

afvejer forskellige synspunkter. Udgangspunktet for udskriver har 

været at lægge problematikkerne åbent frem og dermed give konkur

renceteams de bedst mulige forudsætninger for dels at indtænke de 

forskellige input men også at tænke kreativt i forhold til afvejningen 

af de forskellige muligheder. Muligheder som ofte hænger indbyrdes 

sammen på ganske komplekse måder.

WORKSHOPS
Esbjerg Kommune har i første del af 2019 gennemført to sæt arran

gementer med dels særlige interessenter i konkurrenceområdet, 

dels naboer til Museumspladsen og banegården. Formålet med mø

derne har været at få ideer og synspunkter – både til udviklingen i 

området i almindelighed, men også helt konkrete input til udarbej

delsen af konkurrenceprogrammet.

De afholdte arrangementer har begge gange haft deltagelse af ca. 30 

interessenter og ca. 30 naboer. Tre emner har fyldt mest og også 

 givet anledning til den mest livlige diskussion på møderne:

• Et ønske om at indrette banegårdsområdet, så det både bliver et 

smukkere sted i byen, og samtidig nemmere og mere attraktivt 

at benytte toget.

• En bekymring for, at nyt byggeri på Museumspladsen vil forringe 

området for naboerne og for brugere af bymidten iøvrigt.

• Et ønske om at forbedre parkeringsmulighederne i området.

DIALOG  |  INTERESSENTER OG NABOER

INPUT TIL KONKURRENCEN
Materialet fra arrangementerne indgår som et bilag til konkurren

cen, ligesom ideer og synspunkter er indarbejdet i selve konkurren

ceprogrammet. Dialogen med interessenter og naboer vil fortsætte i 

konkurrenceforløbet og ikke mindst efter konkurrencen, hvor forsla

get til helhedsplan skal omsættes til konkret handling og realise

ring.

Til inspiration for deltagerne i konkurrencen er der på de følgende 

sider lavet et uddrag af ideer og synspunkter fra de to arrangemen

ter med interessenter og naboer. Materialet har form af en uredige

ret brainstorm, med både stort og småt, realistisk og måske mindre 

realistisk.

RELEVANT BILAG
Bilag 5.1  Sammenfatning af borger møder 
og workshops med interessenter og naboer.

Det fulde materiale fra de afholdte 
borgermøder ligger på Esbjerg Kommunes 
hjemmeside:
http://projekter.esbjergkommune.dk/stor
byen/banegaardsomraadetogmuseums
pladsen
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Første dialogrunde
Borgermøder og workshops 24. januar 2019

Sammenfatning af ideer og synspunkter 
– i tilfældig rækkefølge

INTERESSENTER
• Ryk togene og busserne ned mod shoppingcentret Broen, det vil 

skabe plads til at lave parkering, hvor busstationen er i dag.

• Brugerne oplever i dag en dårlig sammenhæng mellem tog 

 og bus.

• Banegårdspladsen skal være den flotte ankomst til byen.

• Busstationen fungerer godt i dag, rør ikke ved det.

• Huset og biblioteket skal udgøre et samlet kulturelt centrum.

• Det skal være en wowoplevelse at ankomme til Banegårds

pladsen – og man skal føres naturligt videre ind i bymidten.

• Kulturlivet skal starte allerede på Banegårdspladsen, 

 lidt som de har gjort i Vejle.

• En nedgravet parkeringsanlæg på Museumspladsen vil 

 give mulighed for en ny plads ovenpå.

• Lav underjordisk parkering ved banegården.

• Banegård, busser og Broen skal tænkes som et samlet 

 kompleks.

• Det er vigtigt med god sammenhæng mellem de forskellige 

transportformer.

• Find nu pengene til at lave underjordisk parkering.

• Lav byhaver på Museumspladsen.

• Fint med boliger på Museumspladsen, men de skal ikke være 

så dominerende, som det vi har set tidligere.

DIALOG  |  INTERESSENTER OG NABOER

• Tænk i andre aldersgrupper end dem, der bruger StreetMekka.

• Giv plads til et Frivillighus – som fx i Sønderborg.

• Lav torvehaller i pakhusbygningerne.

• Lav et stort orangeri på Museumspladsen.

• Det behøver ikke være bygningerne, men kan også bare være 

grunden, som genbruges.

• Lav en bedre skiltning, turister er helt tabte ved banegården.

• Lav en ny indgang til banegården fra Exnersgade.

• Skab bedre afsætningsmuligheder for handicappede, der skal 

med toget – fx ved bedre korttidsparkering.

• Gør det mere tydeligt, hvor der er mulighed for korttids

parkering.

NABOER
• Det er uklart, hvor man skal bevæge sig hen fra 

 Banegårdspladsen.

• Gode belægninger og god belysning kan øge trygheden.

• Flyt passagerafsætningen ned til shoppingcentret Broen.

• Der mangler kissandride pladser helt nær stationen.

• Pakhusene kunne rumme cykelparkering.

• Indret Museumspladsen med en parkeringskælder i to etager 

– og lav en bypark med café, legepladser mv ovenpå.

• Gør noget ved pladsen foran biblioteket.

”Det skal være en 
wowoplevelse at ankomme 
til Banegårdspladsen”.
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• Der kommer mange børn på biblioteket, men udearealerne er 

ikke indrettet for dem.

• Lok børnefamilier til Esbjerg med gode bykvaliteter i bymidten.

• Indret Museumspladsen, så der er plads til arrangementer.

• Inddrag vejene omkring Museumspladsen og lav et samlet 

grønt område.

• Kombiner gerne park med boliger, men boligerne skal ikke 

være for høje.

• Hvis der skal være boliger på Museumspladsen, kan der kun 

blive tale om en shelter.

• Der kan godt bygges noget på Museumspladsen, som gør den 

mere anvendelig.

• Lav bazar eller torvehal i pakhusene – med gode muligheder 

 for at kombinere ude og inde.

• Indret restaurant eller bryghus i pakhusene.

• Broen trækker nu mennesker til den østlige del af Esbjerg 

 bymidte, det skal udnyttes også nordpå.

• Det er meget vigtigt at bevare de gamle banegårdsbygninger.

• Gør noget ved passagen mellem pakhusene og Broen.

• Udnyt tagetagen i DSB’s kontorhus.

• Lav et forsamlingshus, hvor man kan leje sig ind – som en 

 slags kvarterets fælleshus.

• Lav trafikdæmpning af Jernbanegade, så det bliver lettere 

 at komme over vejen.

• Sørg for, at forretninger kan overleve i området.

• Lav begrønning i gaderne og skab en mere grøn bymidte.

• Marker supercykelstien med beplantning.

• Lav et springvand, sådan et trænger vi til.

• Skabe rammer for modeltog eller veterantog.

”Indret Museumspladsen 
med en parkeringskælder 
i to etager – og lav en bypark 
med café, legepladser mv. 
ovenpå.”  
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INTERESSENTER
• Sørg for, at nyt byggeri i området har en høj arkitektonisk 

 kvalitet – med arkitektur, der passer til resten af byen.

• Kig på, om man kan forskønne nogle af de eksisterende 

 bygninger, fx JydskeVestkysten.

• Lav cykelparkering i flere etager, ellers fylder de for meget.

• Hvis I laver parkeringskælder på Museumspladsen, skal I tænke 

over gode tilkørsler med flere ramper.

• Få styr på logistikken, hvis I laver en parkeringskælder på 

 Museumspladsen.

• Det lyder som en god balance med 50% af Museumspladsen 

 til rekreative arealer.

• Lav restriktioner på brugen af de forskellige parkeringspladser, 

så de udnyttes bedre.

• Tænk over tilgængeligheden til og fra parkeringspladserne, 

 og på hvordan man bevæger sig rundt.

• Få en bedre udnyttelse af de rekreative arealer, fx ved at de 

 indrettes til dobbelt udnyttelse.

• Sørg for, at der er korttidsparkering i området.

• Det skal være sådan, at man siger wow i det øjeblik, man 

 træder ud af banegården.

• Der skal ikke være tvivl om, hvordan man kommer til bymidten, 

når man træder ud af  banegården.

• Gør noget ved den grå kontorbygning, den ligger som en 

 øjenbæ i området.

• Fjern den grå bygning og brug pladsen til at løse det logistiske, 

fx plads til cykelparkering.

• Lav ppladser i Exnersgade til pendlerne.

• Nyt byggeri på Museumspladsen skal tilpasses i skala og højde.

• Udnyt den solbeskinnede side af Jernbanegade til en café eller 

lignende.

• Når der fjernes ét træ, skal der plantes to nye.

• Det er meget vigtigt med grønne elementer i hele planen.

• Sørg for, at der er let adgang til stationen for alle trafikanter.

• Skab bedre muligheder for afsætning ved banegården. 

NABOER
• Der er behov for bedre parkeringsmuligheder for de 

 eksisterende boliger.

• Grønt, grønt, grønt på Museumspladsen.

• Museumspladsen er den sidste mulighed i bymidten for 

 ikke bare at bygge eller lave parkeringsplads.

• Tænk langsigtet grønt på Museumspladsen, det kan ikke 

 laves om.

• Man bliver lykkeligere som menneske af at leve nær grønne 

områder. 

25DIALOG  |  INTERESSENTER OG NABOER

Anden dialogrunde
Borgermøder og workshops 21. maj 2019
Sammenfatning af ideer og synspunkter 

– i tilfældig rækkefølge

”Sørg for, at der er 
let adgang til stationen 
for alle trafikanter.”
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• Fjern den grimme grå kontorbygning – arealet kunne 

 fx rumme parkering.

• Tænk i at give arealerne dobbeltfunktioner, fx grønt areal 

 og lejlighedsvis parkering.

• Det er og bliver bekymrende, at der skal bygges på Museums

pladsen.

• Tænk langsigtet – byg et underjordisk parkeringsanlæg, 

 selv om det er dyrt i opførelsen.

• Skab en synenergieffekt mellem Museumspladsen og 

 Eseparken og bymuseet.

• Tænk økonomi med en lang tidshorisont.

• Brug nu muligheden for at tænke langsigtet grønt for 

 Esbjerg bymidte.

• Hvis der skal bygges nyt, må det ikke være for højt, og måske 

skal det nye byggeri ligge inde i karreen, så det generer 

 naboerne mindst muligt.

• Lav gerne et lille friareal foran bygningerne ved banegården.

• Byg videre på det udmærkede design fra andre gadefornyelser 

 i bymidten.

• Få liv i pakhusbygningerne – fx ved nye kontorer eller måske 

 et bryghus.

• Tænk over, at I skaber behov for endnu mere parkering, 

 hvis I bygger nyt på Museumspladsen – hvad gør man så?

• Vi er villige til at betale for ppladser i en ny parkeringskælder , 

hvis det gør, at det ikke er nødvendigt at sælge byggeretter til 

boligbyggeri.

26 DIALOG  |  INTERESSENTER OG NABOER

”Museumspladsen er den 
sidste mulighed i bymidten 
for ikke bare at bygge 
eller lave parkeringspladser”.
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VISION
Banegårdsområdet

og Museumspladsen

Konkurrenceudskriverne Esbjerg Kommune og 
DSB Ejendomme har – blandt andet efter 

dialog med berørte naboer og interessenter – 
udarbejdet en fælles vision for den fremtidige 

udvikling på konkurrencegrunden. 

Visionen  udgør den overordnede ramme for 
den kommende helhedsplan – og for denne 

para l lel  konkurrence.
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AT der er en GOD SAMMENHÆNG 
på konkurrencegrunden som helhed. 
• BYFUNKTIONERNE skal være sammenhængende og supplere hinanden, 

 så der opstår synergieffekter.

• DELOMRÅDERNE (banegårdsbygningerne, stationen, Banegårdspladsen, 

 Museumspladsen mv.) skal både have fælles karaktertræk, men også hver især 

 have karaktertræk, som afspejler de forskellige funktioner.

• GADER OG PLADSER skal udformes med profiler, byrumsudstyr og begrønning, 

 som skaber et vist fælles præg.

• TRAFIKKEN –  gående, cyklende, kørende og brugere af den kollektive trafik 

 – og styringen heraf – skal tilrettelægges efter en fælles strategi. Færdsel på og langs 

Jernbanegade skal ske på en optimal måde.

• UDVIKLINGEN af konkurrencegrunden skal – også selv om realiseringen sker 

 i etaper – fremstå som en helhed.

AT konkurrencegrundens POTENTIALER 
UDNYTTES bedre end i dag.
• Der skal være en rationel og FREMTIDSSIKRET ANVENDELSE af arealerne.

• Der skal være gode RAMMER FOR BEBOERAKTIVITETER på de arealer, 

 som er tættest knyttet til byboligerne.

• OMRÅDET VED BIBLIOTEKET OG HUSET skal være en attraktiv og velfungerende 

 ramme for alle de borgere, der bruger disse kulturelle tilbud.

• Det primære ankomstareal til byen, BANEGÅRDSPLADSEN, skal være en seværdig 

 og attraktiv ankomst for borgerne og besøgende til byen.

• FÆRDSELSAREALER for alle trafikanter skal optimeres i forhold til fremkommelighed.

• PARKERINGSMULIGHEDERNE skal fremtidssikres.

• Der skal udformes EN INVESTERINGSSTRATEGI FOR ANVENDELSE af arealerne, 

 så der skabes grundlag for realistiske udviklinger i området.

Overordnet vision
Banegårdsområdet og Museumspladsen 

VISION

Vi ønsker:

VISION  |  OVERORDNET VISION
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Overordnet vision
Banegårdsområdet og Museumspladsen 

AT TRAFIKTERMINALEN er VELFUNGERENDE 
med god trafikal sammenhæng til Jernbanegade.
• Overordnet skal TOGET BRINGES TÆTTERE PÅ BYEN.

• Den kollektive trafik skal styrkes og synliggøres ved, at de forskellige 

 TRAFIKARTER BINDES SAMMEN i et dynamisk terminalområde.

• TRAFIKTERMINALEN skal være velfungerende med en letopfattelig 

 og intuitiv indretning – både for daglige pendlere og lejlighedsvis besøgende.

• Der skal være en stærk sammenhæng mellem DEN KOLLEKTIVE TOGTRAFIK 

 og DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK.

• Der skal være en fornuftig udnyttelse af DE ØKONOMISKE MULIGHEDER, 

 som kan ligge i en ny anvendelse af banegårdsbygningerne samt af det naturlige flow 

 i området af personer på farten. 

• Funktioner og byliv omkring banegården skal afstemmes i forhold til 

 DYNAMIKKEN I TRAFIKTERMINALOMRÅDET.

AT der er gode rammer for, at BYLIVET 
KAN UDFOLDE SIG i konkurrenceområdet.
• UDFORMNING AF BEBYGGELSE OG BYRUM skal skabe attraktive rammer 

 for udfoldelse af byliv. Der skal blandt andet tages hensyn til sol og vindforhold.

• Færdsel skal tilrettelægges, så der bliver ET NATURLIGT FLOW 

 for alle trafikanter.

• GADERNE skal indrettes, så der bliver mulighed for udadvendte byfunktioner 

 som forretninger, serviceerhverv, cafeer mv.

• Der skal være særlig opmærksomhed på udadvendte byfunktioner 

 på BANEGÅRDSPLADSEN med bl.a. ophold, cafe og restaurant. 

• En del af MUSEUMSPLADSEN skal have særlig opmærksomhed i forhold til at være 

 et grønt område i midtbyen for alle aldersgrupper, beboerne og besøgende i området.

AT der sker et ARKITEKTONISK LØFT 
af hele konkurrencegrunden.
• Hele konkurrencegrunden skal have et mærkbart arkitektonisk løft – med både 

 FÆLLES ARKITEKTONISKE TRÆK og hensyntagen til STEDETS KARAKTER. 

• Der skal ske en fastholdelse af de BYGNINGS OG BYRUMSMÆSSIGE KVALITETER, 

 som sikrer, at OMRÅDETS HISTORIE fortsat er levende og synlig i området. 

• Eksisterende kvaliteter – bygninger, belægninger, beplantning mv. – skal i videst muligt 

omfang GENBRUGES som led i en BÆREDYGTIG BYOMDANNELSE

• Der skal være HØJ ARKITEKTONISK KVALITET i bearbejdningen af eventuel 

 NY BEBYGGELSE:  indpasning, udformning, bygningsvolumen, materialer mv.

• BYRUM OG PLADSER skal have en sammenhængende udformning af belægninger, 

 beplantning, belysning og øvrigt byudstyr og skal være omfattet af ET ARKITEKTONISK 

HELHEDSGREB TILPASSET STEDET. 

• Konkurrencegrunden skal forskønnes med beplantning, der øger biodiversiteten og for

bedrer lokalklimaet.

• DE VIGTIGE BYRUM skal have særlig arkitektonisk behandling. Det gælder i særlig grad 

BANEGÅRDSPLADSEN OG MUSEUMSPLADSEN.

VISION  |  OVERORDNET VISION
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Vision
Udskrivers vision for transformation af banegårds
området og Museumspladsen udgør den overordnede 
ramme for deltagernes arbejde med helhedsplanen.
Visionen er beskrevet på side 2829.

Temaer
Deltagerne skal undervejs i konkurrenceprocessen 
arbejde med nogle udvalgte temaer. Alle tre teams arbejder 
med et fælles tema samt med et deltema forskelligt 
for hvert team. Temaerne er beskrevet på side 3248. 

I det endelige forslag til helhedsplan SKAL alle tre 
teams forholde sig til alle temaer.

Opgave
Deltagerne skal som afslutning på konkurrencen 
aflevere et endeligt forslag til en helhedsplan.
Kravene til helhedsplanen er beskrevet på side 5466.

Deltagerne har 
tre indgange til arbejdet 
med helhedsplanen

INDFALDSVINKLER  |  TIL ARBEJDET MED HELHEDSPLANEN
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TEMAER
Fælles tema: Infrastruktur og flow

Tema A: Banegårdsbygningerne
Tema B: Banegårdspladsen 

og Norgesgade
Tema C: Museumspladsen
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FÆLLES TEMA

INFRASTRUKTUR OG FLOW – trafikterminal, station, busterminal, gående, 

cyklende, kørende, parkering 

TEMA A

BANEGÅRDSBYGNINGERNE – anvendelse, transformation, adgang og parkering

TEMA B

BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE – anvendelse, byrum, supercykelsti

TEMA C

MUSEUMSPLADSEN – anvendelse, mulighederne, helheden

Konkurrencegrund

Temaer til workshop 
STUDIEARBEJDER

Et fælles tema + tre selvstændige temaer til hvert team

TEMAER  |  TIL WORKSHOP

TEMAER
Som en katalysator for procesforløbet og 

som indgangsvinkel til workshoparbejdet 

har vi udpeget nogle centrale temaer i den 

kommende helhedsplan. Alle temaer er ud

dybet på de efterfølgende sider. 

FÆLLES OG SELVSTÆNDIGE TEMAER

Alle tre teams arbejder i parallelkonkuren

cens første fase frem til fælles workshop 

med det fælles tema ”Infrastruktur og flow”, 

som er en af de store udfordringer på kon

kurrencegrunden. Derudover arbejder hver 

af de tre teams med hver sit selvstændige 

tema. 

ET REDSKAB I PROCESSEN

Den tematiske indfaldsvinkel er et arbejds

redskab i processen. I den endelige hel

hedsplan skal en række forskellige hensyn, 

som er afhængige af hinanden, afvejes og 

afbalanceres til en helhed. Mulighederne på 

Museumspladsen vil fx afhænge af parke

ringsløsninger andre steder i området, osv. 

Vi ser temaerne som et godt afsæt for at 

nærme sig helheden fra forskellige vinkler. 

Temaerne vil i den samlede helhedsplan 

gribe ind i hinanden – der er fx stor sammen

hæng mellem Tema A Banegårdsbygnin

gerne og Tema B  Banegårdspladsen og 

 Norges gade – og vil også hver for sig hænge 

tæt sammen med det overordnede fælles 

tema ”Infrastruktur og flow”. 
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BILPARKERING  –  I NÆRHEDEN  –  KORTTIDS OG LANGTIDS  

VAREFORSYNING  +  RENOVATION

CYKELPARKERING

TAXA  +  AFSÆTNINGSMULIGHEDER

TOG + BUSSER

TRAFIKTERMINALEN:

FÆLLES TEMA  |  INFRASTRUKTUR OG FLOW

BANEGÅRDEN
Et lokalt sted i Esbjerg – med banegårds bygninger, pakhuse og udearealer. 

”Vi ønsker os en smukkere banegård”.

STATION
DSB’s ramme om afvikling af togtrafik. I Esbjerg, og overalt i Danmark. 

”Vi ønsker os en mere velfungerende station”.

TOGPASSAGERANALYSE
Esbjerg Kommune har i september 2018 gennemført en undersøgelse 
af togpassagerernes færdsel til og fra Esbjerg Station. Undersøgelsen 
er gennemført som såkaldte stopinterviews, hvor passagererne på 
stationens to perroner er stoppet og interviewet om deres trafikale 
adfærd. 1.132 togpassagerer deltog i undersøgelsen. 

Undersøgelsen indgår i sin helhed som Bilag 6.1 til konkurrencen. 
Nogle af de væsentlige konklusioner fra undersøgelsen er:

TRANSPORT TIL OG FRA STATIONEN
Diagrammet til højre viser fordelingen af, hvordan togpassagererne
er kommet til stationen. Hovedparten af togpassagererne kommer til
fods, med bus eller fra et andet tog.

CYKELPARKERING
11% af togpassagererne cykler til stationen. Heraf parkerer hovedpar
ten lige foran banegårdsbygningen eller ved den grå bygning. Enkelte 
cyklister benytter den aflåste cykelparkering.

AFSÆTNING
7% af togpassagererne sættes af fra bil ved stationen. Heraf afsættes 
flertallet lige foran banegårdsbygningen, resten sættes af på Bane
gårdspladsen og på Museumspladsen. Enkelte togpassagerer angiver 
afsætning andetsteds.

PARKERING
6% af togpassagererne kommer i bil og parkerer i nærheden af statio
nen. Heraf parkerer godt halvdelen på Museumspladsen, en fjerdedel i 
Godspakhuset og en fjerdedel andre steder.

TOGTRAFIKKENS OMFANG
Esbjerg Station har ifølge materiale fra DSB 
ca. 4.800 daglige på og afstigninger (2017).

Når der indføres timedrift eller superlyntog 
fra Esbjerg forventes passagertallet at stige.

Tog 
22%

Andet
1%

Bilfører
6%

Bus
28%

Cykel
11%

Gående
24%

Taxa
1%

Bilpassagerer
7%
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Infrastruktur og flow
Trafikterminal  |  Station  |  Busterminal  |  Gående

Cyklende  |  Kørende  |  Parkering

FÆLLES TEMA

EN VELFUNGERENDE
KOLLEKTIV TRAFIKTERMINAL
Den kollektive trafik er under stadig foran

dring. Rejsende flytter sig i dag efter knap 

så fastlagte mønstre som tidligere. Nu fore

går det mere intuitivt og ”smooth”. Transpor

ten er ikke så styret af afgrænsede aktivite

ter, bestemte aktører eller fysiske rammer 

– den er mere integreret i dagligdagen. Man 

har sin billet, information og underholdning 

med på farten. 

Infrastrukturen på konkurrencegrunden og 

omkring stationen er et hovedtema i kon

kurrencen. En velfungerende kollektiv trafik

terminal med høj brugervenlighed og let 

adgang til såvel tog som busser er en forud

sætning for at styrke den kollektive trafiks 

konkurrencedygtighed. Denne konkurrence

dygtighed er ikke alene et forretningsmæs

sigt udgangspunkt for DSB – god kollektiv 

trafik er samtidig en by og trafikpolitisk 

prioritering for Esbjerg Kommune. 

Afvejningen af trafikale behov og hensyn er i 

sidste ende en politisk opgave. Parallelkon

kurrencen skal bidrage til dette ved at sætte 

billeder på de forskellige muligheder i form 

af konkrete løsningsforslag til hele ”trafik

maskineriet” omkring banegården og den 

kollektive trafikterminal.

TILGÆNGELIGHED

Tilgængelighed for alle brugere har høj prio

ritet hos både DSB og Esbjerg Kommune. Ud

skriver ønsker, at denne prioritering faktisk 

kan ses i forslagene for konkurrencegrun

den – ikke bare som pligtløsninger, men i be

vidst og gen nemarbejdet disponering og ud

formning.

JERNBANEGADE 

Jernbanegade er i 2017 omlagt med nyt pro

fil, cykelstier mv. Det samlede forløb fra Østre 

Havnevej til Frodesgade skal fastholdes 

med den nuværende trafikstyring mv., men 

deltagerne kan bearbejde Banegårdsplad

sen og de nærliggende arealer for at skabe 

bedst mulig sammenhæng i byrum og byar

kitektur. Se nærmere under Opgaven side 59.  

OMRÅDET ØST FOR BANETERRÆNNET 

Deltagerne skal indtænke de flow og mulig

heder, der opstår som følge af den kom

mende cykelstibro. Broen skaber ikke bare 

en ny forbindelse, men åbner også for fx 

cykelparkering og afsætningsmuligheder til 

stationen fra østsiden af baneterrænet.

RELEVANTE BILAG
Bilag 4.2  Trafikplan Esbjerg Bymidte.
Bilag 6.1  Pendleranalyse, Esbjerg Kommune
Bilag 6.2  Visionsoplæg Gottlieb Paludan Architects

Konkurrencedeltagerne skal arbejde med 

sammenhængen i områdets  in frastruktur. 

Målet er at finde de løsninger, som sikrer 

den bedste helhed i forhold til områdets 

mange forskellige trafikformer – gående, 

cyklende og kørende i enten biler, taxaer 

 eller busser. De eksisterende togperroner 

skal ikke røres, den nye busterminal og den 

kommende cykelstibro ligger også fast, men 

derudover er der ikke bindinger, som på for

hånd udelukker bestemte løsninger i trafik

afvik lin gen.

AT DÆKKE BEHOV / SKABE ADFÆRD 

Trafikplanlægning handler ikke bare om at 

dække behov. Det handler i høj grad også 

om at skabe nye vaner og således tilgodese 

målsætninger om fremtidige trafikstruktu

rer i byen, frem tidige transport former, frem

tidige areal an vendelser og ikke mindst om at 

have et blik for klima udfordringerne. Der er 

derfor ikke en 1:1 sammenhæng mellem 

behov og kapacitet, men flere løsnings

muligheder, alt efter hvilke afvejninger, der 

gøres. Dette er måske særlig tydeligt med 

hensyn til bilparkeringen.
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FLOW STATION
Færdsel omkring banegården rummer en 

lang række delelementer, som skal indgå i 

det samlede flow. Detaljerede krav til færd

sel og logistik omkring banegården fremgår 

af opgaveformuleringen side 5556. I temaet 

her skal deltagerne primært have fokus på 

sammenhængen mellem banegård og by og 

mellem station og busterminal. 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan der generelt kan skabes klarere 

adgangsforhold til stationen – se også 

Tema A Banegårdsbygningerne.

• Hvordan der kan komme en mere vel

fungerende sammenhæng mellem ba

negården og shoppingcentret Broen 

samt hele området mod syd.

• Hvordan flowet fra station til området 

øst for baneterrænet kan disponeres 

 efter etablering af den kommende cykel

stibro.

FLOW BUSTERMINAL
Busterminalen nord for banegården er de 

seneste år moderniseret med ny dispone

ring og opførelse af en ventesalsbygning. 

Der er kort afstand fra togperron til bus

serne, men forløbet mellem de to trafikfor

mer og til fx cykelparkering er ikke afklaret. 

Der er behov for at tænke en endnu stær

kere sammenhæng – ikke mindst, efter at 

den kommende cykelstibro etableres.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan forbindelsen fra togperron til 

busser kan tydeliggøres.

• Hvilke muligheder der er for at gøre for

bindelsen mellem tog og busser mere 

attraktiv.

• Hvordan busterminalen betjenes med 

cykelparkering.

FLOW GÅENDE
Ifølge pendleranalyserne kommer flest bru

gere til og fra stationen til fods. Lægges dertil 

de gående, som bevæger sig rundt i områ

det fra busholdeplads eller bilparkering til 

stationen, er der samlet et stort flow af gå

ende. 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan der etableres et logisk og tra

fiksikkert flow for gående til alle mål

punkter i området.

• Hvordan gangbesværede og handicap

pede indtænkes i flowet.

• Hvilke muligheder der er for at kombi

nere områder for gående med opholds

muligheder.

• Hvordan gående kommer videre fra par

keringspladser eller parkeringsanlæg.

FLOW CYKLENDE
Det er en del af Esbjerg Kommunes trafik

politiske mål, at cykeltrafikken – herunder 

elcykler – i bymidten skal fremmes. Dette 

mål forventes også afspejlet i konkrete prio

riteringer i konkurrenceområdet.  

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan forløbet af den kommende 

tværgående supercykelsti bliver attrak

tiv og velfungerende, så den bliver an

vendt af mange.

• Hvordan man forebygger potentielle 

konflikter mellem supercykelsti og op

holdsområder / gående.

FLOW KØRENDE 
Kørende trafik på konkurrencegrunden om

fatter både personbiler, taxaer, forskellige 

typer af busser samt vareforsyning. 

PERSONBILER

Flowet for personbiler er defineret af trafik

planen for bymidten. Deltagerne skal på kon

kurrencegrunden specielt arbejde med gode 

muligheder for afsætning i form af ”kys og 

kør” samt god tilgængelighed til parke

ringspladser og parkeringsanlæg. 

TAXA 

Der er i dag fem taxaholdepladser ud for ba

negårdsbygningen. Taxafaciliteter med god 

tilgængelighed er en uundværlig funktion 

for gangbesværede og handicappede og ved 

særlige lejligheder. 

Deltagerne skal arbejde med en placering 

og disponering af taxaerne, som tilgodeser 

TILGÆNGELIGHED
En socialt bæredygtig trafikterminal 
har fuld tilgængelighed for alle brugere.

DET GODE SKIFT
Konkurrenceforslagene skal have fokus 
på sammenhængen i den kollektive trafik 
– på ”det gode skift” mellem tog, cykel, taxa, 
bil og bus, som vil gøre valget af kollektiv trafik 
attraktivt. 
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en god taxabetjening og ikke mindst behovet 

for stor fleksibilitet.

BUSSER

Trafikterminalen betjenes – ud over selve 

busterminalen – af  DSBs togbusser, når der 

er problemer med togene. Deltagerne skal 

indarbejde afsætnings og parkeringsmu

ligheder for busserne i den samlede infra

struktur omkring trafikterminalen. 

VAREFORSYNING + RENOVATION

Vareforsyningen til banegården er udfordret 

af de komplekse trafikstrømme og især den 

begrænsede plads i Jernbanegade. Delta

gerne skal arbejde med løsninger, som 

både er effektive og sikre i forhold til de øv

rige trafikformer i området.

PARKERING 
CYKELPARKERING

Der er på konkurrencegrunden et stigende 

behov for cykelparkering. Der er derfor 

 behov for en samlet plan for cykelparkering 

– herunder elcykler – i både trafikterminal

området og resten af konkurrencegrunden. 

Cykelparkeringen ved stationsbygningen in

deholder både almindelig uoverdækket par

kering samt overdækket og aflåst parkering. 

Kapaciteten i faciliteterne er utilstrækkelig 

og vil blive udfordret efter anlæggelsen af 

den kommende cykelstibro. 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan den samlede cykelparkerings

kapacitet kan øges.

• Hvordan cykelparkering kan integreres 

både funktionelt og æstetisk i byrum

mene.

• Hvordan cykelparkeringen ved stationen 

kan opprioriteres med let adgang samt 

gode og sikre parkeringsforhold. 

• Hvordan cykelparkeringen kan løses ef

ter etablering af cykelstibroen. 

• Hvordan der skabes cykelparkering for 

de nye cyklister, som fremover kommer 

fra øst via cykelstibroen. 

• Hvordan cykelparkeringen løses på Ba

negårdspladsen og Museumspladsen.

• Hvordan al cykelparkering kan ske un

der trygge former.

BILPARKERING 

Løsninger for bilparkeringen hænger tæt 

sammen med anvendelsesmuligheder og 

udviklingsmuligheder iøvrigt i området. Et 

overordnet udgangspunkt for deltagernes 

arbejde med bilparkering er at finde løsnin

ger, hvor byen i mindst mulig udstrækning 

præges af en nødvendig funk tion som parke

rede biler – og i størst mulig udstrækning af 

ønskede byfunktioner som fx grønne områ

der, boliger, serviceforretninger, arbejds

pladser, kulturliv, osv. 

Kapaciteten i de nuværende parkeringsan

læg fremgår af kortet side 37. 

Parkeringen på konkurrencegrunden påvir

kes til en vis grad af parkeringsmuligheder

ne i hele konkurrenceområdet og også 

udenfor dette. Der etableres i 2020 en elek

tronisk parkeringsløsning i bymidten, som 

skal optimere udnyttelsen af den samlede 

parkeringskapacitet. Dette må forventes at 

komme til at spille en rolle for disponerin

gen af parkering i konkurrenceområdet. 

Parkeringsplanen i udkastet til Trafikplan 

for Esbjerg Midtby er en forudsætning for 

parkeringsplanlægningen på konkurrence

grunden og i konkurrenceområdet.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan parkeringskapacitet i forhold til 

både pendlere og bymidte tilgodeses i 

konkurrenceområdet.

• Hvordan der kan arbejdes med styring 

af parkeringsanvendelse i forhold til for

skellige  behovsgrupper – langtidspar

kering/korttidsparkering – parkering til 

banegården, til bymidten, til byfunktio

ner osv.

• Hvordan parkeringsarealer eventuelt 

kan disponeres med henblik på dobbelt

udnyttelse – forskellige biler på forskel

lige tidspunkter og forskellige funktio

ner på forskellige tidspunkter. 

• Hvordan parkeringsarealer i jord niveau 

kan indrettes med beplantning, som 

styrker byens grønne præg og skaber 

skygge for solen. 

PARKERINGSSTRATEGI
Indretning af parkering i en tilbygning 

til godspakhuset. Eksempel på tidligere tiders 
kreative parkeringsløsninger.

FÆLLES TEMA  |  INFRASTRUKTUR OG FLOW
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PENDLERKVALITET
Hvis den kollektive trafik skal 

være konkurrencedygtig skal den være 
velfungerende, komfortabel 

og en god oplevelse – også i de 
fysiske rammer.

TRAFIKSIKKERHED
I et sikkert trafikalt flow er alle trafikformer 
indtænkt – også vareforsyningen. 

MUSEUMSPLADSEN
Næsten hele tiden fyldt med 
parkerede biler.

CYKELRUTER
Konkurrenceområdet gennemskæres 

af flere overordnede cykelruter. Disse ruter har 
høj prioritet i det samlede trafikale flow.
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BANEGÅRDSBYGNINGEN
Banegårdsbygningen er en rødstensbygning 
i to etager. To markante tårne er placeret på 
begge sider af indgangspartiet, som fører ind 
til en central forhal. Bygningen er udformet 
i såkaldt historicistisk arkitektur, med præg 
af internationale strømninger. 

Banegårdsbygningen er fredet.  

PAKHUSENE
Syd for banegårdsbygningen ligger en række 
tidligere pakhuse i røde sten. Bygningerne har 
fine kvaliteter, men er i varierende stand. 

Mod baneterrænnet er opført to nyere 
bygninger, som i dag anvendes til bil 
og cykelparkering. Tilbygningerne har 
meget lav arkitektonisk værdi, og opleves 
mest som en bagside.

ARKITEKTEN
Bygningen er opført i 1904 og er tegnet af 
H. Wenck, som tegnede en række stations
bygninger rundt i landet som fx Københavns 
Hovedbanegård.
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FRA STATION TIL BY 
Stationer er ikke, hvad de har været. Som 

det fremgår af det historiske afsnit har ba

negårdsområdet i Esbjerg udviklet sig dra

matisk over tid. Fra den første beskedne 

træpavillon er stationen vokset til at være en 

statelig stationsbygning med mange, aktive 

pakhuse og godsarealer som fyldte helt ned 

til syd for Broen – for så de senere år at 

”trække sig tilbage” igen og gradvis blive 

tømt for sta tionsfunktioner. Bortset fra be

grænsede servicefaciliteter og enkelte tek

niske anlæg er stationen i dag ikke afhængig 

af bane  gårds bygningerne.

Det åbner mange nye muligheder. Lige som 

funktionstømte havneområder mange ste

der omdannes til by kan funktionstømte 

 stationsbygninger og banearealer ændre 

karakter og så at sige give noget tilbage til 

byen. Men hvordan skal det gøres – og hvilke 

investeringsstrategier gør, at det bliver mu

ligt? 

Banegårdsbygningerne
Anvendelse  |  Transformation  |  Adgang og parkering

TEMA A

ANVENDELSE 
FUNKTIONELLE HENSYN

Den fremtidige udnyttelse af området skal 

som den ene parameter defineres af, hvad 

byen har brug for. Hvilke byfunktioner sav

nes i denne del af Esbjerg bymidte og hvor

dan kan nye funktioner understøtte områ

dets samlede og måske særligt dynamiske 

identitet.

BYARKITEKTONISKE HENSYN 

Områdets fremtidige anvendelse vil også 

 afhænge af, hvad området så at sige kan 

rumme, og hvordan bevarede bygninger og 

eventuel ny bebyggelse kan indgå i en hel

hed – med hinanden og med den øvrige by

midte. Anvendelsen skal falde ind i den ste

det og den byarkitektoniske kon tekst. 

Deltagernes arbejde med blandt andet volu

menstudier hænger tæt sammen med tema 

B om anvendelsen og udformningen af Ba

negårdspladsen.

TEMA A  |  BANEGÅRDSBYGNINGERNE

FORRETNINGSMÆSSIGE HENSYN

Endelig – og ikke mindst – handler den frem

tidige anvendelse om en bæredygtig økono

mi for både DSB Ejendomme og for byen. 

Omfanget og karakteren af nye funktioner 

vil således afhænge stærkt af, hvilken bære

dygtig investeringsstrategi, der kan etable

res. 

TRANSFORMATION 
BEVARING ELLER NYT BYGGERI

Transformationen af banegårdsbygningerne 

til ny anvendelse kan ske enten ved omdan

nelse af de eksisterende bygninger eller ved 

nedrivning og nybyggeri. Det er udskrivers 

intention at holde konkurrencen åben om

kring dette igennem konkurrenceprocessen. 

Det er samtidig åbenlyst, at der er – udover 

den fredede stationsbygning – er en sam

menhængende arkitektonisk helhed at tage 

hensyn til. Esbjerg Kommune har kortlagt 

Visionsoplæg
Esbjerg Station

September 2017

ESBJERG STATION – FORUNDERSØGELSE

DSB Ejendomme har i 2017 fået udarbejdet 
en registrering af banegårdsbygningerne 
og en analyse af de fremtidige muligheder.
Notatet er udarbejdet af Gottlieb Paludan 
Architects. Se Bilag 6.2.
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bevaringsværdierne i de nuværende bygnin

ger – konklusionerne fremgår af Bilag 5.2 

Banegårdsbygningerne – bevaringsværdier.  

Eventuel bebyggelse ved banegården skal 

indgå naturligt i det samlede bymiljø og den 

arkitektoniske identitet. Det er blandt andet 

et spørgsmål om, hvor meget byggeri der 

kan være og hvilke skalaforhold, tætheder, 

højder og typologier, der arbejdes med.

BANEGÅRDSBYGNINGEN

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan en bearbejdning af byrummet 

omkring banegårdsbygningen kan styrke 

sammenhængen mellem by og station.

• Hvordan niveauforskellene omkring 

bane gårdsbygningen kan bearbejdes.

DSB’S SERVICEBYGNING

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvad der skal ske med bygningen i et 

længere tidsperspektiv, når DSB ikke 

længere skal anvende den.

• Hvordan man i et kort perspektiv fx gen

nem facadebearbejdning kan integrere 

den grå kontorbygning bedre i det sam

lede arkitektoniske miljø?

PAKHUSBYGNINGERNE / AREALET

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilke bygninger, der skal nedrives, og 

hvilke der skal ombygges.

• Hvordan man udnytter restarealet (tidli

gere sporareal) mellem pakhusene og 

perronnerne.

• Hvordan eventuelt nyt byggeri kan med

virke til at håndtere det skalamæssige 

spring til shoppingcentret Broens mas

sive  volumen.

AREALET SYD FOR BROEN SHOPPING

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan et nyt bygningsvolumen til  hotel 

og eventuel supplerende anvendelse kan 

indpasses på det areal, som ejes af DSB.

• Hvordan volumen, højde og skala ind

passes i forhold til Broen Shopping.

• Hvordan disponeringen kan understøtte 

et samlet byrum i hele Jernbanegade

forløbet.

• Hvordan flows i tunnel og eventuelt langs 

banen gennem Broen kan indarbejdes.

ADGANG OG PARKERING
Den fremtidige udnyttelse af banegårdsbyg

ninger og areal skal hænge sammen med 

stationens funktionalitet – logistik, flow, ad

gang, mv. Kravene til dette fremgår af opga

vebeskrivelsen side 5556. I den tematiske 

bearbejdning skal deltagerne have fokus på 

adgangsforhold og parkering.

ADGANG

Der er i dag en flere adgangsmuligheder til 

perronerne, men ikke noget klart flow i om

rådet. De nuværende adgange til stationen 

fremgår af kortet side 43.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan adgang til station og nye funk

tioner kan samordnes.

• Om stationen skal have en primær ho

vedadgang, og hvor det i givet fald skal 

være.

• Hvordan adgangsforholdene fra Broen 

Shopping og området mod syd kan for

bedres?

PARKERING

Der er i dag ca. 40 pbåse til biler i godspak

huset. Samtidig skal nye funktioner i 

 banegårdsbygningerne løse parkeringen på 

egen grund eller inden for konkurrence

grunden. Parkeringsudfordringerne er et 

vigtigt aspekt i transformationen af bane

gårdsbygningerne og skal indtænkes i bear

bejdningen.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilke muligheder, der fremover kunne 

være for parkering på selve banegårds

arealet (DSB’s arealer).

• Hvordan parkeringen i så fald tilrette

lægges i eventuelle byggeperioder på 

 banegårdsarealet.

RELEVANTE BILAG
Bilag 5.2  Banegårdsbygningerne 
– bevaringsværdier. 
Bilag 6.2  Esbjerg Station, visionsoplæg.

TEMA A  |  BANEGÅRDSBYGNINGERNE

PASSAGE 
Rummet mellem banegårdsbygningerne 
og Broen Shopping udgør en både funktionel 
og arkitektonisk udfordring.

AREALET SYD FOR BROEN SHOPPING
DSB’s træbygning i området syd for shopping 
centret Broen står i dag tom. Bygningen forventes 
nedrevet, og der er planer om opførelse af 
bebyggelse til hotel og eventuel supplerende 
anvendelse på arealet.
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BANEGÅRDSBYGNINGERNE 

1    DSB’S SERVICEBYGNING
 Anvendes i dag til kontor, service mv. af DSB. 
 Forventes at overgå til andet formål fra ca. 2030. 
 Lav bevaringsværdi. 

2   BANEGÅRDSBYGNINGEN
 Ventesal, café og butikker i stueetage. Kontorer på øvre etager.
 Høj bevaringsværdi. Bygningen er – med sidebygningerne – fredet.

3  MELLEMBYGNING
 Køkken til café i stationsbygning.
 Høj bevaringsværdi. 

4  ILGODSPAKHUS
 Rødstensbygning i én etage. Gennemgang til perronerne.
 Middel bevaringsværdi.

5  EKSPEDITIONSBYGNING
 Rødstensbygning i to etager. Udlejet til erhverv.
 Høj bevaringsværdi.

6  GODSPAKHUS
 Rødstensbygning i én etage. Ombygget til parkering. 
 Høj bevaringsværdi.

7  TILBYGNING TIL GODSPAKHUS
 Rødstensbygning i to etager. Står i dag tom.
 Høj bevaringsværdi.

8  NYERE TILBYGNING TIL GODSPAKHUS
 Bygning i stålkonstruktion i én etage. Anvendes til parkering.
 Lav bevaringsværdi.

9  NYERE LAGERBYGNING
 Rødstensbygning i én etage. Anvendes til lager.
 Lav bevaringsværdi.

10  TRÆBYGNING
 Træbygning i én etage. Bygningen står tom i dag. Forventes nedrevet.
 Projekt for hotelbyggeri på området er under forberedelse.

ADGANGSFORHOLD
A   FRA BUSTERMINAL  Niveaufri adgang.

B   MELLEM GRÅ BYGNING OG BANEGÅRDSBYGNING    Niveaufri adgang.

C  GENNEM BANEGÅRDSBYGNINGEN  Hovedindgang, ikke niveaufri.

D   GENNEM PAKHUS  Niveaufri adgang, svær at finde.

E   FRA KOMMENDE CYKELSTIBRO  På sigt direkte til perroner, ikke niveaufri.

7

10
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C
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KVALITETER AT BYGGE VIDERE PÅ
Den fredede banegårdsbygning 
udgør et markant visuelt endepunkt 
for Norgesgade og en meget smuk 
indramning af Banegårdspladsen.

VELKOMMEN TIL ESBJERG
Der er behov for et anderledes, mere 
imødekommmende og markant signal 
om, at man nu er ankommet med toget til 
Esbjerg – Danmarks femtestørste by. 
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BANEGÅRDSPLADSEN
Banegårdspladsen er i dag et byrum, som  

ikke i tilstrækkelig grad udnytter sine fine 

potentialer. Pladsen er først og fremmest 

domineret af parkerede biler og har derud

over en noget uafklaret anvendelse. 

Belægninger og byinventar er i blandet kva

litet og pladsens grønne elementer begræn

ser sig til en hækbeplantning og plæne ved 

den sydlige bebyggelse samt nogle få nyere 

træer. Foran JydskeVestkysten står en nyere 

pavillonbygning med et velfungerende salg 

af pølser mv. 

Pladsens store kvalitet er den fredede bane

gårdsbygning, som samlet rummet mod øst.

 

ANVENDELSE
ANKOMSTEN TIL ESBJERG

Banegårdspladsen var tidligere et klassisk 

og stilfuldt byrum i Esbjerg, den statelige an

komst til byen med tidligere tiders foretrukne 

fjern transport – jernbanen. Et af  målene med 

transformationen af området er at genskabe 

denne ”storhed” i nutidig udgave.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan pladsen kan udformes, så den 

sender signaler om, hvad der venter i 

byen Esbjerg.

• Hvordan der kan skabes en tæt sammen

hæng mellem banegårdsbygning og by.

• Hvordan orienteringsmulighederne mod 

byen kan for bedres ud over den allerede 

gennemførte skiltning.

 

BYLIV OG OPHOLDSOMRÅDE

Der er i dag ikke specifikke opholdsmulig

hederpå Banegårdspladsen. Potentialet for 

et levende byliv er ellers stort – her kommer 

mange mennesker i det intensive flow om

kring trafikterminalen og her er attraktive 

rum med læ og solbeskinnede arealer.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilken balance, der skal være mellem

 aktivitetsområder og stille områder. 

• Hvilken rolle kommercielt baseret ophold 

(café mv.) skal spille på pladsen.  

• Hvilke muligheder der er for at aktivere 

Banegårdspladsens solbeskinnede nord  

faca de (mod JydskeVestkysten).

TRAFIK OG PARKERING

Banegårdspladsen er i dag ramme om både 

korttidsparkering og afsætning i forbindelse 

med trafikterminalen. Parkerede biler opta

ger hovedparten af arealet. Kan denne funk

tion overhovedet undværes, og hvordan kan 

pladsen belastes mindst mulig af biler? 

Banegårdspladsen 
og Norgesgade

Anvendelse  |  Byrum  |  Supercykelsti

TEMA B

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilke muligheder der er for at flytte par

keringen og afsætningen – eller dele af 

denne – til et andet sted.

• Hvordan eventuelt nødvendige trafikfunk

tioner kan udformes smukkest muligt.

BYRUM 
PLADSEN

Banegårdspladsen er med sine ca. 60 x 80 

meter et velproportioneret byrum med en 

overskuelig og menneskelig skala. Pladsen 

er samtidig indrammet af meget forskellig 

arkitektur på de fire sider – fra den fredede 

banegårdsbygning fra 1904, over JydskeVe

stkystens kontorbygning fra 1955 til bolig

ejendomme fra 1980’erne. Der er behov for 

et arkitektonisk helhedsgreb, som får plad

sens ”gulv” og ”vægge” til at spille sammen.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan pladsen får en karakterfuld ud

formning med en stærk identitet.

• Hvordan pladsen kan bearbejdes som 

en samlet flade fra facade til facade.

• Hvordan kantzonerne mod bebyggelsen 

kan udformes.

• Hvordan pladsen skal møbleres – små

bygninger, byinventar, belægninger mv.

• Hvordan de grønne træk på pladsen kan 

styrkes.

• Hvordan lokal håndtering af regnvand 

kan indgå i pladsens udformning.

RELEVANTE BILAG
Bilag 5.4 Byhistorie, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Bilag 4.7  Arkitekturstrategi Esbjerg Kommune
Bilag 6.2  Esbjerg Station, visionsoplæg.

TEMA B  |  BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE
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MUSEUMSPLADSEN
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JERNBANEGADE 

Der er som led i omlægningen af Jernbane

gade etableret en trafiksikker overgang fra 

Banegårdspladsen med lysregulering, lige

som der er etableret reguleret passage for 

cyklister. Pladsen mellem banegårdsbygnin

gerne og Jernbanegade skal nytænkes, både 

hvad angår funktion, indretning og trafikalt 

flow.  Brostensbelægningen blev delvis om

lagt i forbindelsen med etablering af fortov 

og cykelstianlæg og kan betragtes som en 

midlertidig belægning. 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan der kan komme et stærkere 

funktionelt og arkitektonisk samspil 

TEMA B  |  BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE

mende østvest gående supercykelrute gen

nem Esbjerg bymidte. Det giver både nogle 

muligheder og nogle udfordringer.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan supercykelstien kan føres igen

nem området – med færrest mulige 

konflikter med anden færdsel, opholds

områder samt det samlede bymiljø.

• Hvordan der kan etableres en naturlig 

kobling med cykelstibroens landing ved 

den grå kontorbygning.

• Hvordan kan der etableres attraktive cy

kel og gangforbindelser mod nord og 

syd langs Jernbanegade frem til kon

kurrencegrundens trafikmål og mod by

ens trafikmål.

NORGESGADE

Norgesgade bliver en central forbindelse for 

både gående og cyklister på supercykelstien. 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilket gadeprofil, der mest hensigts

mæssigt kombinerer biltrafik, cykeltra

fik, parkering og ophold.

• Hvilke muligheder, der er for at udnytte 

Norgesgade til andet end trafik og par

kering og hvordan udformningen kan 

bringe mere grønt ind i bymidten.

mellem pladsen og banegårdsbygnin

gen på tværs af Jernbanegade – uden at 

nedprioritere trafiksikkerheden.

• Hvordan der kan etableres en naturlig 

kobling med cykelstibroens landing.

• Hvilke muligheder der er for at aktivere 

arealet mellem banegårdsbygningerne 

og Jernbanegade til ophold.

• Hvordan træbeplantning, fx placeret i 

forbindelse med fortov og cykelsti, kan 

forbedre både gangforløb og opholds

muligheder. 

SUPERCYKELSTI 
Banegårdspladsen er en vigtig brik i forbin

delsen mellem station og by og i den kom

JERNBANEGADE
Byrummet foran banegården er omlagt 
med justeret forløb for biler og cyklister 
og med ny belægning med både asfalt, 
fliser og brosten. 

FORBINDELSER
Prioriterede forbindelser i konkurrence
grunden efter etablering af den kommende
cykelstibro over baneterrænnet.
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CYKELSTIBRO
Disponeringen af området ved Banegårdspladsen 
skal tilgodese en velfungerende og logisk kobling 

med den kommende cykelstibro, som forbinder 
byen øst og vest for jernbaneterrænnet. 

Projekt: Dissing + Weitling

VISUALISERING

RULLERAMPE   

RELEVANTE BILAG
Bilag 2.3  Cykelstibro.

Redegørelse 

Side 6 
 

 
 
Visualisering af mulig rullerampe op og ned til cykelstibro i Jernbanegade. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro ved bygningsgavlen Jernbanegade 37-39. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro med op og ned kørsel i Exnersgade. 
 

 
 
Visualisering af mulig cykelstibro set fra oven. 

RULLERAMPE   
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LIDT FORHISTORIE
FORANDERLIGT – OG OMDISKUTERET

Museumspladsen har – som det fremgår af 

det byhistoriske afsnit – en snart 150 år lang 

og broget udviklingshistorie som et konstant 

foranderligt område i Esbjerg. Historien 

spænder fra ubebyggede marker i byens ud

kant over svineslagteri til museumsbrug, 

cafébiograf og den nyeste udvikling med 

parkering, områdefornyelse og ikke realise

ret boligprojekt. 

Museumspladsen optager mange esbjergen

sere. Der banker både blandt aktive naboer 

og andre brugere af bymidten et stort hjerte 

for området, hvilket også er fremgået af de 

arrangementer med interessenter og nabo

er, der har været som forberedelse af denne 

konkurrence. Disponeringen af Museums

pladsen har absolut været det ”varmeste” 

emne i debatterne.

ANVENDELSE
ET OMRÅDE MED POTENTIALER 

Pladsen var i årene omkring 2010 ramme 

om en områdefornyelse efter byfornyelses

loven, hvor balancen mellem de forskellige 

anvendelser af pladsen gav en intens debat 

og resulterede i den indretning, pladsen har 

i dag med ca. 1/3 rekreativt areal og ca. 2/3 

parkeringsareal. 

Der er i dag behov for at gentænke Muse

umspladsen som en del af den nye helheds

plan for omkring banegården. Pladsen spil

ler både en vigtig rolle i bykvarterets samlede 

funktionalitet og udgør derudover et af de 

sidste større arealer i Esbjerg bymidte med 

potentiale for ny og spændende eller måske 

bare mere velfungerende anvendelse.

Konkurrencedeltagernes opgave er i første 

omgang at belyse de mange forskellige 

hensyn: lokale behov for grønne omgivelser, 

lokale behov for gode parkeringsmulighe

der, bymidtens behov for grønne åndehul

ler, byens behov for flere boliger i bymidten, 

den kollektive trafiks behov for understøt

tende parkering, kulturfunktionernes behov 

for udearealer osv. 

OVERORDNET AREALFORDELING

Det overordnede udgangspunkt for konkur

rencen er, at 50% af Museums pladsens areal 

skal disponeres til grøn og rekreativ anven

delse. Se nærmere side 65.

MULIGHEDERNE 
GRØN REKREATIV ANVENDELSE

Museumspladsen rummer i dag grønne are

aler og aktivitetsmuligheder i den centrale 

og vestlige del af pladsen. Indretningen af 

skateranlæg, petanguebane mv er sket som 

et kompromis mellem grønt og parkering i 

forbindelse med områdefornyelsen i 2010. 

Men kan det ikke gøres bedre? Kan Muse

umspladsen ikke – som rekreativt område 

for  naboer og lokale og som bypark for alle 

brugere af bymidten – komme op på et hø

jere brugsmæssigt og arkitektonisk niveau?

 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan området kan styrkes som hele 

bymidtens grønne åndehul?

• Hvordan de helt nære opholds og akti

vitetsmuligheder kan styrkes. 

• Hvordan det nuværende skateranlæg og 

petanguebanen kan indpasses – uforan

dret eller i en ny disponering?

• Hvordan der kan skabes en stærkere 

sammenhæng mellem udearealerne og 

henholdsvis biblioteket og Huset.

• Hvordan parkeringens visuelle dominans 

kan nedtones, og områdets landskabe

lige og arkitektoniske kvaliteter opprio

riteres.

• Hvordan pladsens grønne karakter med 

blandt andet mange træer kan fasthol

des og eventuelt forstærkes.

Museumspladsen
Anvendelse  |  Mulighederne  |  Helheden  

TEMA C

TEMA C  |  MUSEUMSPLADSEN

PARKERING
Biler er et stort tema på Museumspladsen. 
Hvordan indrettes området, så de dominerer
mindst muligt? 
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TORVET I BYMIDTEN
Samlet grundareal ca. 5.000 m2

BANEGÅRDSPLADSEN
Samlet grundareal ca. 4.000 m2

MUSEUMSPLADSEN
Samlet grundareal ca. 16.500 m2

SKALASTUDIER
Museumspladsen sammenlignet 

med to andre pladser i Esbjerg bymidte.

GRØNT LANDSKAB
Museumspladsen er i dag et overvejende 

urbant landskab – med asfalt og hårde 
belægninger. Hvad er mulighederne 

for at fremme det grønne miljø i bymidten 
– græsset, planterne, træerne?
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PARKERING

De 280 pbåse på Museumspladsen dækker 

i dag en række forskellige behov. Ca. 100 

båse bruges af pendlere og ca. 180 af by

midtens brugere og lokale beboere. Parke

ringen på pladsen er en vigtig forudsætning 

for at ”den kollektive trafikmaskine” omkring 

banegården kan fungere. Ved konkurrencen 

skal tages højde for fremtidens parkerings

behov – mere herom under Opgaven. Samti

dig er det selv sagt udfordrende, at ca. 2/3 af 

et af bymidtens mest centrale byrum dagen 

igennem er beslaglagt af ”døde” biler. Det 

er et hovedtema i arbejdet med Museums

pladsen af afklare hvilke muligheder, der er 

for at reducere bilernes aftryk og eventuelt 

frigøre areal til anden anvendelse.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilke muligheder der ligger i at ændre 

parkeringen fra parkering på terræn til 

parkering under terræn eller i parke

ringshus.

• Hvilke muligheder der er for at forbedre 

både udnyttelse og æstetisk kvalitet, 

hvis parkeringen fastholdes på terræn.

• Hvilken rolle eventuelle parkeringsre

striktioner – også for busser – kan spille 

for parkeringens omfang og udformning.

KLIMATILPASNING

Museumspladsen er en af mulighederne i 

bymidten for placering af opsamlingsbas

sinner og andre tekniske anlæg, der kan af

hjælpe udfordringerne fra voldsomt vejr 

med skybrud eller kraftige regnskyl. 

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvordan Museumspladsen eventuelt 

kan udnyttes i en samlet klimatilpas

ningsstrategi for Esbjerg bymidte.

• Hvordan området kan disponeres, så 

pladsen lokalt bidrager mindst muligt til 

regnvandsbelastningen.

• Hvilke muligheder, der kan ligge i at 

kombinere klimatilpasning og andre 

funktioner – enten rekreative faciliteter 

eller parkeringsløsninger.

MULIGHED FOR NY BEBYGGELSE

Museumspladsen er et af de få arealer i Es

bjerg bymidte, som rummer mulighed for at 

lave ny bebyggelse. Efterspørgslen efter bo

liger i bymidten er stor, men flere boliger 

skal afvejes over for en række andre forhold. 

Der blev i 2017 udarbejdet et projekt for nye 

boliger på en stor del af Museumspladsen 

– se illustration overfor. Den efterfølgende 

debat viste, at projektet ikke var rimeligt af

vejet i forhold til andre hensyn på arealet. 

Der er – både for at tilgodese byens behov 

og for at afdække finansiering – brug for at 

analysere mulighederne for nyt byggeri.

Deltagerne kan blandt andet forholde sig til:

• Hvilke nye volumener, der eventuelt kan 

indpasses under hensyntagen til andre 

funktioner.

• Hvordan eventuel ny bebyggelse kan 

indpasses med størst mulig hensyntagen 

til omkringliggende bebyggelse – udsyns

forhold, skyggeforhold, trafik osv. 

• Placeringsmuligheder, højde og skala

forhold for eventuelt nyt byggeri. 

• Hvordan man løser det øgede behov for 

parkeringsarealer som følge af eventu

elt nyt boligbyggeri.

• Hvordan eventuelt nyt byggeri kan til

passes Esbjergs generelle strategi for 

byggeri i bymidten.

HELHEDEN
AFVEJNINGER OG SCENARIER

En helhedsløsning for Museumspladsen skal 

afveje de mange enkelthensyn. Deltagerne i 

konkurrencen skal så at sige ”sætte bille

der” på mulighederne og vise forskellige 

scenarier svarende til forskellige vægtninger. 

Udgangspunktet er at finde løsninger, som i 

størst muligt omfang præges af ønskede 

anvendelser (grønne områder, boliger, kul

tur, service mv.) og mindst muligt af nød

vendige anvendelser (parkering). Udskriver 

har samtidig et ønske om kreative løsninger, 

som både brugsmæssigt og finansierings

mæssigt tænker i nye kombinationer.   

Deltagerne skal i afvejningen af helheden for

holde sig til følgende hovedtemaer:

• Den funktionelle afvejning – hvilke area

ler kan bruges til hvad.

• Den rumlige afvejning – hvordan opnås 

en stærk arkitektonisk helhed. 

• Den økonomiske afvejning – hvilke løs

ninger kan understøtte finansieringen.

FINANSIEL REALISME
En af udfordringerne på Museumspladsen 

er at finde ikke bare ”lækre løsninger”,
men også økonomisk realistiske løsninger.

SAMMENHÆNG 
MED BIBLIOTEKET OG HUSET

Arealet omkring biblioteket og Huset kunne 
styrkes som udendørs mødested og ramme 

om kulturaktiviteter.
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1

Bilag D
 - Visualiseringer
Lokalplan 01-010-0026

PROJEKT FOR UNGDOMSBOLIGER
Ungdomsbo udarbejdede i 2017 et projekt med 130140 almene boliger 
på Museumspladsen. Projektets omfang vakte stor lokal modstand, og 

lokalplanarbejdet blev politisk sat i bero.
Udgangspunktet for denne konkurrence er at undersøge, 

hvordan eventuel indpasning af ny bebyggelse på Museumspladsen 
kan ske ”på en mere nænsom måde”.

ARKITEKTUR OG LANDSKAB
Udformningen af Museumspladsen skal 

sammenbinde meget forskellig arkitektur 
og forskellige gademiljøer omkring pladsen.

TEMA C  |  MUSEUMSPLADSEN

Visualisering: Friis & Moltke

MUSEUMSPLADSEN – NYT NAVN?
Området fik navnet Museumspladsen, da 
Esbjerg Museum i 1955 rykkede ind i den, 
bygning, der i dag er Huset.
Konkurrencedeltagerne kan – i forlængelse 
af deres forslag til transformation af området 
– foreslå et nyt navn til stedet. 
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KONKURRENCEOMRÅDET set fra nordøst.

KONKURRENCEOMRÅDET set fra øst.
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OPGAVE
Hovedgreb

Disponering af delområder
Realisering og økonomi
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Helhedsplan
Hovedgreb  |  Disponering af delområder  

|  Realisering og økonomi

OPGAVE

KONKURRENCEGRUND 
OG KONKURRENCEOMRÅDE
Konkurrencegrunden defineres som vist med rødt på side 54. Inden 

for dette område skal deltagerne komme med forslag til hovedgreb, 

disponering af delområder samt foreslå en overordnet investerings

strategi. 

Den helhedsorienterede tilgang til konkurrencen indebærer samti

dig, at deltagerne kan inddrage et større område (stiplet markering) i 

blandt andet over vejelser om sammenhænge, forbindelser og trafi

kale flow. 

AREALET SYD FOR BROEN SHOPPING

Området syd for shoppingcentret Broen har en lidt særlig status i 

konkurrencegrunden. Se side 58 og 65. 

OPGAVE  |  HELHEDSPLAN

OPGAVE
Deltagernes endelige forslag til helhedsplan for banegårdsområdet 

og Museumspladsen skal indeholde tre elementer: 

HOVEDGREB

Deltagerne skal – med udgangspunkt i den overordnede vision – 

komme med forslag til et samlet hovedgreb for konkurrencegrun

den. Hovedgrebet skal blandt andet rumme forslag til funktionel 

programmering, infrastruktur og parkering, funktionalitet og ad

gang omkring hele trafikterminalen, placering af eventuel ny bebyg

gelse, disponering af byrum samt klimatilpasning.

 

DISPONERING AF DELOMRÅDER

Deltagerne skal komme med forslag til nærmere disponering og ud

formning af de fire delområder: Banegården/stationen, Banegårds

pladsen, Museumspladsen samt arealet syd for Broen Shopping. 

Forslaget skal være robust overfor varierende forudsætninger og 

kan indeholde forskellige forslag til midlertidig disponering. 

REALISERING OG ØKONOMI

Deltagerne skal komme med forslag til en robust strategi for reali

sering. Forslaget skal indeholde en overordnet investeringsstrategi 

samt forslag til etapeopdeling af investeringerne.

Konkurrencegrund – hovedgreb

Konkurrenceområde

Delområde – Banegårdsbygningerne/stationen

Delområde – Banegårdspladsen og Norgesgade

Delområde – Museumspladsen

Delområde – Arealet syd for Broen Shopping
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Hovedgrebet fastlægger anvendelser, 
sammenhænge og forbindelser i konkurrence området. 

Hovedgrebet binder tingene sammen og er den
robuste ramme om den fremtidige udvikling. 

Disponering af delområderne ”sætter billeder på”, 
hvordan hovedgrebet kan tage sig ud i konkrete 

disponeringer og udformninger. 

Investeringsstrategien sikrer, 
at det kan føres ud i livet. 

FYSISK MODEL
Der er udarbejdet en fysisk model over 
konkurrenceområdet. Modellen er et vigtigt 
redskab for deltagernes arbejde med 
volumenstudier i forbindelse med hovedgreb  
og disponering af delområder.



57

Hovedgreb
Funktionel programmering  |  Infrastruktur  

Trafikterminal  |  Parkering  |  Byrum  |  Klimatilpasning  

OPGAVE

OPGAVE  |  HOVEDGREB

HOVEDGREB
Deltagerne skal komme med forslag til et hovedgreb for konkurren

cegrunden, som den er vist på kortet side 54. Hovedgrebet har fokus 

på funktionelle og fysiske sammenhænge og skal vise en overordnet 

anvendelse af arealer og bygninger og indeholde en overordnet be

skrivelse af infrastruktur, parkering, byrum og gader, beplantning 

samt klimatilpasning. 

Et nøgleord i kravene til hovedgrebet er robusthed. Hovedgrebet skal 

håndtere og rumme de bymæssige forandringer, som vi allerede op

lever i dag, og skal samtidig forsøge at tage højde for forandringer, vi 

kun ser antydninger af i dag. Det handler fx om fremtidig udvikling af 

togtrafikken, af personbiltransporten eller af handelsmønstrene i 

bymidten. 

Hovedgrebet skal med andre ord arbejde med at fremtidssikre et by

område og en byudvikling – funktionelt, klimamæssigt, socialt og 

økonomisk. 

Kravene til hovedgrebet er nærmere beskrevet i det følgende.

FUNKTIONEL PROGRAMMERING 
– HVAD SKAL VÆRE HVOR
Deltagerne skal komme med forslag til en samlet programmering af 

konkurrenceområdet. Hvordan skal arealerne og bygningerne an

vendes, og hvilke funktioner skal placeres hvor? 

Programmeringen skal dels tage udgangspunkt i den overordnede 

 vision for konkurrenceområdet, som er beskrevet på side 2829, dels 

i indsigter fra parallelkonkurrencens indledende fase med tema

arbejder og workshop. 

Programmeringen skal sammenfatte og afveje de komplekse sam

menhænge, der er mellem fx trafikterminal, parkering, bebyggelse 

og grønne områder. Det er afgørende for alle overvejelser om frem

tidig anvendelse af bygninger og arealer, at de har bund i en reali

stisk forretningsmodel, se også side 66.

HVAD SKAL BYGNINGER OG AREALER ANVENDES TIL

Programmeringen skal omfatte forslag til placering af følgende 

funktioner på konkurrencegrunden:

• REKREATIVE AREALER – med beskrivelse af arealernes hoved

karakter (fx overvejende urbane eller landskabelige). 

• BYFUNKTIONER – service, kulturfaciliteter mv.

• BOLIGER – eventuelle nye boliger, med en redegørelse for antal 

og bolig typer. 

• ERHVERV OG VIRKSOMHEDER – service, kontorer, mv.

• PARKERINGSANLÆG – kapacitet samt overvejelser om dobbelt

udnyttelse.

• KLIMATILPASNING – placering af eventuelle anlæg til regnvands

håndtering.
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BANEGÅRDSBYGNINGERNE

BANEGÅRDSBYGNINGEN

Den fredede banegårdsbygning skal fastholdes i sin nuværende fysik 

og arkitektur, men der kan foreslås ny anvendelse i bygningen.

PAKHUSBYGNINGERNE / AREALET

Alle pakhusbygningerne skal indgå i den samlede programmering 

og overvejelser om nye fremtidige anvendelser. 

Som overordnet udgangspunkt kan alle pakhusbygningerne enten 

bevares, ombygges eller nedrives. Dette skal dog sammenholdes 

med udskrivers vision om at fastholde og bevare kulturarven i områ

det og den fine arkitektoniske helhed mod Jernbanegade. Se nær

mere om bevaringsværdier side 43.   

Der kan ikke foreslås etablering af boliger på banegårdens (DSB’s) 

arealer. Hverken i omdannede pakhuse eller på eventuelt ryddede 

arealer.

DSB’S SERVICEBYGNING

DSB’s servicebygning nord for banegårdsbygningen – Jernbanegade 

nr. 3739 – vil ca. frem til 2030 blive anvendt til kontorer og tekniske 

formål af DSB Ejendomme. 

Deltagerne skal i programmeringen arbejde med to scenarier: 

• Det korte perspektiv. Her anvendes bygningen fortsat af DSB og 

der kan ikke forslås ændret anvendelse eller nedrivning. Delta

gerne kan eventuelt komme med forslag til midlertidige ini

tiativer, fx en udvendig bearbejdning af bygningen med henblik 

på en bedre indpasning i det samlede bymiljø end i dag. 

• Det lange perspektiv. Her er bygningen frigjort til nye funktioner 

– enten gennem transformation eller gennem nedrivning og ny 

anvendelse af arealet. Deltagerne kan komme med forslag til 

dette.

BANEGÅRDSPLADSEN

Banegårdspladsen kan anvendes til rekreative formål, byfunktioner 

og infrastruktur. Der kan ikke foreslås ny bebyggelse på selve Bane

gårdspladsen. Se nærmere side 65.

MUSEUMSPLADSEN

Museumspladsen kan anvendes til rekreative formål, byfunktioner, 

boliger, infrastruktur eller klimatilpasningsanlæg. Det overordnede 

udgangspunkt er, at 50% af  Museumspladsens areal skal dispone

res til grøn og rekreativ anvendelse. Se nærmere side 65.

AREALET SYD FOR BROEN

Der er planer om salg af DSB’s areal syd for shoppingcentret Broen 

til en investor med henblik på opførelse af bebyggelse på arealet til 

hotel og eventuel supplerende anvendelse. Planerne er på et forelø

bigt stade, og under afklaring med hensyn til blandt andet parkering, 

adgangsforhold, opholdsarealer osv. Deltagerne skal inddrage dette 

område i hovedgrebets forslag til anvendelser. Den nuværende træ

bygning forudsættes nedrevet.

KULTURARV
Historisk identitet er en vigtig parameter for både 
byområdets lokale beboere og for Esbjerg 
som helhed. Der skal værnes om fortællingen om 
banegården og dens fysiske spor.

OPGAVE  |  HOVEDGREB
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INFRASTRUKTUR
TRAFIKALT FLOW – GÅENDE, CYKLENDE, KØRENDE

Hovedgrebet skal for hele konkurrencegrunden beskrive trafikale 

flows for alle trafikarterne – gående, cyklende og kørende – og ikke 

mindst sammenhængen mellem de enkelte flows. Kørende trafik 

omfatter såvel personbiler som taxaer, forskellige typer af busser 

samt vareforsyning og renovation

Den overordnede trafikstruktur for gående, cyklende og kørende er 

fastlagt i trafikplan for bymidten – se Bilag 4.2. Trafikplanen define

rer blandt andet linjeføringen for den nye østvestgående super

cykelsti samt udlægger Jernbanegade som overordnet fordelingsvej 

i bymidten. Denne overordnede trafikstruktur skal fastholdes. 

JERNBANEGADE

Hovedgrebet skal indeholde forslag til en overordnet disponering af 

hele Jernbanegade fra Nørregade i nord til Østre Havnevej i syd. Dis

poneringen skal dels styrke de tværgående sammenhænge – spe

cielt mellem Banegårdspladsen og banegårdsbygningerne, dels 

styrke den langsgående forbindelse mellem områderne nord og syd 

for Broen. Disponeringen skal tage udgangspunkt i den allerede 

foretagne omlægning af Jernbanegade.

Cykelstiforbindelserne på langs af Jernbanegade skal i princippet 

fastholdes. Ligeledes skal princippet med en central fodgænger og 

cykelpassage mellem banegårdens hovedbygning og Banegårds

pladsen fastholdes. Af kapacitetsmæssige og trafiksikkerhedsmæs

sige hensyn forudsættes, at den centrale fodgænger og cykelkryds

ning af Jernbanegade ud for Banegården fortsat sker via en 

signalreguleret overgang. Belægningen i overgangen kan dog æn

dres, og der kan arbejdes med design og belægning i overgangen.

Den nuværende indretning af de øvrige færdselsarealer – herunder 

krydsningsmuligheder for cykel og fodgængertrafikken af Jernba

negade, forarealerne med cykelparkering, taxaholdepladser og inva

lideparkeringspladser samt parkeringspladser herunder kys og kør 

pladserne ud for det gamle pakhus – kan betragtes som midlertidige 

indretninger. 

TRAFIKTERMINAL 
Hovedgrebet skal indeholde en velfungerende struktur for afvikling af 

trafikale flows omkring den kollektive trafikterminal – station og bus

terminal. Der skal være korte, direkte og let opfattelige flows, som 

tilgodeser både den rutinerede pendler og turisten. 

BUSTERMINALEN

Der er de seneste år foretaget en modernisering af busterminalen 

nord for banegården. Anlægget er velfungerende og skal ikke bear

bejdes i sig selv, men hovedgrebet skal indeholde forslag til en en 

bedre, mere logisk og tydeligere sammenhæng mellem bustermina

len og togperronerne – og en generelt styrket integration af buster

minalen i bymidtens trafikale flow.

STATIONEN

ADGANGSFORHOLD

Disponeringen skal rumme forslag til en logisk, tydelig og sikker ad

gang til togene. Adgangsforholdene skal rumme gode flows i alle 

retninger til og fra stationen:

• Banegårdspladsen og bymidten mod vest

• Busterminalen mod nord og Museumspladsen mod nordvest 

• Cykelstibroen og området ved Exnersgade mod øst

• Shoppingcentret Broen og området mod syd

TILGÆNGELIGHED

God tilgængelighed for alle er et centralt krav til hele disponeringen. 

De kommende løsninger skal ikke begrænse handicappede og gang

besværede i at bruge stationen. 

TRAFIKALT SAMSPIL
Det er en hovedudfordring i konkurrencen 

at finde løsninger, som får de mange forskellige 
trafikformer ved trafikterminalen til at 

fungere bedst sammen.

OPGAVE  |  HOVEDGREB
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Deltagerne skal i den forbindelse forholde sig til blandt andet:

• afstande fra togperron til anden transport

• lette afsætningsmuligheder

• handicapparkering

• niveauforskelle – herunder til banegårdsbygningen

• orientering, taktile afmærkninger, kontraster mv.

• beskyttelse mod visuel, audiativ og fysisk ”støj”

• hvilesteder. 

CYKELPARKERING

Cyklister er en af de store og prioriterede brugergrupper af stationen 

og skal have høj prioritering med bedst mulig service. Disponeringen 

skal rumme en vel fungerende cykelparkering med få større eller 

flere mindre faciliteter. Der skal tages højde for de ændrede ad

gangsforhold efter etablering af den kommende cykelstibro. 

Der skal ved trafikterminalen disponeres plads til minimum 600 

 cykler. Ca. 1/3 af disse pladser skal være overdækkede, med mulig

hed for aflåsning. Der forudsættes maksimum 100 meter fra perron til 

”fjernparkering” (aflåst, overdækket) og 50 meter til ”nærparkering”. 

Cykelparkering på terræn og i ét plan foretrækkes. Ved pladsmangel 

kan der laves 2 etagers parkering, enten som 2etagers stativer eller 

som 2etagers konstruktion. 

Det skal specielt indtænkes, hvordan cykelparkeringen kan tilrette

lægges midlertidigt i forbindelse med kommende større anlægs

arbejder i banegårdsområdet. 

BILER – AFSÆTNING

Der skal være mulighed for afsætning nær stationen i form af ”Kys og 

kør” uden at der er tale om egentlig korttidsparkering. Indretningen 

skal fungere i både stille og travle trafiksituationer. 

Til ”kys og kør”, der her forstås som pbåse med en tidsbegrænsning 

på op til 2 timer, er der i dag 43 pbåse – fordelt med 28 pbåse på 

Banegårdspladsen og 15 pbåse på forpladsen ved det gamle gods

pakhus, Jernbanegade nr. 2325. 

Antallet vurderes umiddelbart tilstrækkeligt, også fremover ved flere 

togpassagerer, da der er en restkapacitet, som kan udnyttes ved en 

bedre fysisk indretning. Tidsbegrænsningen på kys og kør pbåsene 

fremover vil være afhængig af pbåsenes fremtidige placering i for

hold til togperronerne. 

TAXAER

Der er i dag 5 taxapladser ved hovedindgangen til banegården. Dette 

antal skal fastholdes, men der skal være mulighed for at håndtere en 

meget skiftende belastning (fx ved regnvejr, højtider mv). Den nuvæ

rende placering skal ikke nødvendigvis fastholdes. 

Der skal være mulighed for afsætning og afhentning fra taxaer for 

handicappede og gangbesværede så nær perronerne som mulig, og 

med niveaufri forbindelse fra togperron til videre transport. 

BUSSER

Der skal etableres holdeplads for togbusser i tilknytning til stationen. 

Holdepladserne kan have en dobbeltfunktion, da de kun anvendes 

lejlighedsvis eller fx ved større uregelmæssigheder. Det er for bus

holdepladserne vigtigere med en fast, logisk og let tilgængelig pla

cering end med absolut nærhed til stationen.

VAREFORSYNING OG RENOVATION

Der skal være mulighed for nem og sikker vareforsyning til butikker og 

andre funktioner i banegården. Dette gælder både for funktioner i de 

eksisterende banegårdsbygninger, omdannede pakhuse eller nye 

bygninger. Der skal til vareforsyning regnes med køretøjer på op til 12 

meters længde. Der skal være nem og sikker adgang for renovation.

CYKELKULTUR
Cykeltrafikken i Esbjerg bymidte har høj prioritet.
Der skal findes løsninger, som både tilskynder til 

at cykle – og indpasser cyklerne i bymiljøet.

OPGAVE  |  HOVEDGREB
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PARKERING
CYKELPARKERING

De nærmere krav til cykelparkering ved selve stationen er beskrevet 

side 59. Hovedgrebet skal derudover indeholde en samlet cykelpar

keringsstrategi for hele konkurrencegrunden. Det skal vises, hvor

dan cykelparkering kan indtænkes på en velfungerende og æstetisk 

tilfredsstillende måde overalt i området. 

BILPARKERING

Hovedgrebet skal indeholde en samlet bilparkeringsstrategi for hele 

konkurrencegrunden. Strategien skal indeholde løsninger, som er 

fleksible overfor fremtidige forandringer, og som rummer mulighed 

for eventuel senere transformation af arealer eller anlæg. 

Den foreslåede parkeringsstrategi skal forholde sig til parkerings

arealernes land skabelige og æstetiske kvaliteter.  

DIMENSIONERING AF BILPARKERING

Den samlede parkeringskapacitet – som den fremgår af oversigten 

side 37 – skal som udgangspunkt fastholdes. 

PENDLERPARKERING 

Indførelse af togtimedrift og superlyntog fra Esbjerg forventes at 

give af forøget antal togpassagerer på ca. 50%. For at tilgodese det 

fremtidige behov for langtidsparkering skal foretages en udvidelse 

af pendler pbåse i forhold til dette. 

Der er i området i dag ca. 142 pbåse, hvor der kan holdes i 24 timer,  

som anvendes af togpendlere. Disse ca. 142 pbåse er både på Mu

seumspladsen og i det gamle godspakhus i Jernbanegade nr. 2325.

Når antallet af togpassagerer forøges fremadrettet vil der således 

være et behov for pendlerparkering på 142 + 50% forøgelse, eller i alt 

ca. 220 pbåse til togpendlere. 

Såfremt konkurrenceforslag foreslår nedlæggelse af nogle af de ek

sisterende pbåse til pendlere, skal kapaciteten findes andet sted.

INVALIDEPARKERING

Der er i dag 1 invalideparkeringsplads i godspakhuset og 1 uden for 

Godspakhuset. Der skal minimum være 2 invalidepladser tæt på ho

vedindgangen. 

PARKERINGSNORMER 

VED ÆNDRET BYGNINGSANVENDELSE OG NYBYGGERI

Ved forslag om nye parkeringskrævende funktioner på hele konkur

rencegrunden (boliger, byfunktioner mv.) skal der anvises parkering 

på egen grund eller inden for konkurrencegrunden. 

Der skal etableres mindst en 1 pbås for hver:

• 33 1/3 m2 salgsareal med kundeadgang til butiksformål.

• 50 m2 etageareal til funktioner med mange besøgende som cafe, 

restauration, fitnesscenter, offentlige institutioner og lignende.

• 75 m2 til liberalt erhverv, kontorer, klinikker, og lignende.

• 100 m2 til hotel.

• 125 m2 til bolig.

• 6 ungdomsboliger.

ANDRE KRAV TIL BILPARKERING 

For stationsrettet bilparkering forudsættes maksimum 300  meter 

fra perron til langtidsparkering og 150 meter til kortidsparkering.

Der kan både foreslås parkering på terræn og parkering i parke

ringshus eller under terræn. De sidste løsninger skal specifikt led

sages af økonomiske mæssige overvejelser, der viser, hvordan mer

udgiften kan reduceres gennem samtidige indtægter for bygherren.

Konkurrenceforslagene skal indeholde parkeringsberegninger i for

bindelse med alle forslag om nye funktioner i konkurrenceområdet.

BYRUM
Mange forskellige hensyn skal 

indarbejdes i sammenhængende byrum 
med høj arkitektonisk kvalitet.
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Der kan foreslås anvendelsesbegrænsninger på parkerings

arealer, hvor parkeringen fx bliver forbeholdt pendlere eller 

beboere.

BYRUM
PLADSER, GRØNNE OMRÅDER

Hovedgrebet skal indeholde en overordnet disponering af:

• Banegårdspladsen. 

• Arealet mellem banegårdsbygningerne og Jernbanegade.

• Museumspladsen. 

Disponeringen skal vise arealernes hovedkarakter (urbane/

landskabelige), trafikale flows, parkeringsarealer samt over

ordnede principper for terrænbearbejdning, belægninger, be

plantning, belysning mv.  Nærmere krav til udformning er be

skrevet under disponering af delområder side 65.

GADER

Deltagerne skal komme med forslag til en overordnet dispo

nering af konkurrencegrundens gader, ud over Jernbanegade. 

Der ønskes en fælles identitet i bymidten og disponeringen 

kan hente inspiration i de designprincipper, som er anvendt 

andre steder i Esbjerg bymidte, fx Torvegade og den nordsyd 

gående supercykelsti i Kirkegade. 

Disponeringen skal indeholde forslag til gadeprofiler, parke

ringsarealer, eventuelle opholdsarealer, belægninger, be

plantning, be lysning mv. Udformningen skal omfatte forslag til 

lokale løsninger på fremtidige klima udfordringer med skybrud 

og kraftig regn.

ØSTERGADE OG NØRREGADE 

Hovedgrebet skal indeholde forslag til en overordnet dispone
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ring af forbindelserne i de to gader mellem Museumspladsen, Bane

gårdspladsen og banegården. 

NORGESGADE 

Kravene til disponering af Norgesgade fremgår side 65.

KLIMATILPASNING
Hovedgrebet skal indeholde forslag til en overordnet strategi for 

håndtering af skybrud eller kraftige regnskyl. 

LOKAL REGNVANDSAFLEDNING

Byrum, gader og grønne områder skal indrettes under hensyntagen 

til lokal løsning af regnvandsproblemerne. Det skal vises, hvordan 

klimatilpasning og byrumsudformning kan integreres i sammen

hængende løsninger, der håndterer voldsomt vejr og samtidig skaber 

nye kvaliteter på pladser samt i grønne områder og gader. 

STØRRE REGNVANDSANLÆG

Helhedsgrebet skal indeholde forslag til placering af et opsamlings

bassin for regnvand fra dele af bymidten. Der er pt. ikke en samlet 

klimatilpasningsplan for bymidten.  

RELEVANTE BILAG
Bilag 4.1  Vision 2025 Esbjerg Kommune. 

Bilag 4.7  Arkitekturstrategi Esbjerg Kommune.
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DISPONERING AF DELOMRÅDER 
Deltagerne skal komme med forslag til nærmere disponering og ud

formning af de fire delområder: 

1 Banegårdsbygningerne/stationen.

2 Banegårdspladsen og Norgesgade.

3 Museumspladsen. 

4 Arealet syd for Broen Shopping.

Disponering af delområder
Banegårdsbygningerne/stationen  |  Banegårdspladsen og Norgesgade  

Museumspladsen  |  Arealet syd for Broen Shopping

OPGAVE

Deltagerne skal i delområderne ”sætte billeder” på det overordnede 

hovedgreb og demonstrere, hvordan den funktionelle programme

ring samt principperne for infrastruktur, trafikterminal, parkering, 

byrum og klimatilpasning kan komme til udtryk i konkrete og sam

menhængende løsninger.

MIDLERTIDIGE INITIATIVER 

Disponeringen af de fire delområder kan rumme forslag til eventu

elle midlertidige initiativer – i overens stemmelse med deltagernes 

 foreslåede etapestrategi, se side 66.

KRAV TIL DISPONERINGEN

Bearbejdningen af de fire delområder skal inddrage de indsigter, der 

er opnået gennem workshopforløbet. Disponeringen af delområderne 

skal tilgodese de samme krav, som er beskrevet under hoved grebet. 

Der er derudover nogle specifikke krav for de enkelte delområder. 

Disse er beskrevet i det følgende. 

INDSTIKSPLADER
Deltagerne skal arbejde med bygnings
volumener mv på tre indstiksplader (deludsnit).
To delområder er på samme indstiksplade.
Indstikspladerne skal anvendes undervejs i 
processen ved workshop og mellemaflevering 
– og skal også indgå i den endelige aflevering. 

1-2

3

4
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BANEGÅRDSBYGNINGERNE / STATIONEN 
Deltagerne skal komme med forslag til disponering og udformning 

af banegårdsbygningerne og DSB’s arealer efter transformation til 

nye anvendelser – se hovedgreb side 5758. Forslaget skal vise om

bygning af eksisterende bygninger, eventuelt nyt byggeri samt ud

formning af udearealer, parkering mv. Forslaget skal tage udgangs

punkt i deltagernes overvejelser om investeringsstrategi, se side 66.

Forslaget skal indarbejde stationens funktionalitet og driftsforhold: 

Adgangsforhold, flow, tryghed, sikkerhed, drift, mv. De særlige krav 

til dette beskrives i det følgende.

OBS. Opgaven er her afgrænset i forhold til deciderede stations

tekniske disponeringer. Deltagerne skal således hverken komme 

med forslag til udformning af selve perronarealerne  (belægninger, 

venterum mv.) eller tekniske anlæg som fx trafikinformation eller 

billetsystemer.

SÆRLIGE KRAV TIL STATIONEN

TILGÆNGELIGHED/PERRONHØJDER

Disponeringen skal – udover de generelle hensyn til tilgængelighed 

– forholde sig specifikt til perronhøjderne. Forslag til adgangs forhold 

skal således være fleksible i forhold til eventuelle fremtidige forhø

jelselser af perronerne.

TOILETTER

Der er nyindrettede toiletter i banegårdsbygningen. Forslag om nye 

byfunktioner ved stationen skal ledsages af forslag til supplerende of

fentlige toiletter.

WAYFINDING

Der skal være et klart og logisk flow på stationsområdet. Forslaget 

skal indeholde tydelig markering af forbindelserne fra stationen og 

videre – til busterminal, parkeringspladser og ikke mindst til vigtige 
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BEPLANTNING
Bæredygtig byomdannelse handler også 
om at styrke det grønne – om natur i byen 
og beplantning som både daglig oplevelse 
og redskab overfor klimaudfordringerne.

FACADER
Museumspladsen er flere steder 

omgivet af smukke bygningsfacader. 
Samspillet mellem pladsen og 

”væggene” omkring ønskes styrket.

WAYFINDING
Der skal være et klart og logisk flow 
på stationsområdet. ”Henvisningsskiltning 
er overskuelighedens fallit.” 

steder i bymidten og byen iøvrigt. Skiltning på selve stationen indgår 

ikke i konkurrencen – her arbejdes med DSB’s skiltningsmanualer. 

BYINVENTAR MV.

På områder, som DSB drifter, anvendes generelt DSB konceptudstyr. 

Designvalg og skift af udstyr kan anvendes til at markere områders 

status, fx stationsområde i forhold til ”byområde”.

KUNST

DSB er ikke underlagt statens krav om procentvise udgifter til kunst, 

men deltagerne må gerne udarbejde forslag til integration af kunst i 

området ved banegården. Eventuel kunst skal være robust og spille 

sammen med den øvrige indretning. Kunsten kan fx have en funktion 

som pejlemærke og dermed styrke orienteringen i området.

TRYGHED

Disponeringen skal tage højde for en høj grad af tryghed på statio

nen. Det skal være trygt både at vente og komme til og fra togene. 

Der skal i disponeringen arbejdes med tryghedsskabende elementer 

som fx en gennemsigtig og overskuelig indretning, mulighed for stor 

kontakt mellem mennesker, samt mulighed for et højt vedligeholdel

sesniveau.

SIKKERHED

Sikkerhed er en anden vigtig faktor på en station. Her færdes mange 

mennesker tæt på både spor og kørestrøm. 

Disponeringen skal tage højde for sikkerheden, primært med en klar 

opdeling af stations området med zoner, som fortsat er ”byen” og 

perronzoner, hvor DSBs sikkerhedsregler og ordensregler er gæl

dende. Der skal således være en klar markering af det formelle per

ronområde, hvor der er skiltet med ordensregler. Målet er, at de rej

sende i risikofyldte omgivelser skal opføre sig mere afdæmpet og 

med større opmærksomhed end i det øvrige stationsområde.
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BELÆGNINGER
Esbjerg Kommune er i gang med en gradvis 

fornyelse af gaderne i den centrale del 
af bymidten. Fornyelsen er ikke mindst rettet 

mod belægninger og flader – mod at give byen
et smukt ”gulv”.

NORGESGADE

Deltagerne skal komme med forslag til nærmere disponering af en 

del af Norgesgade på strækningen fra Banegårdspladsen i øst til 

Norgesgade nr. 24 i vest (lige efter Englandsgadekrydset). Forslaget 

skal indarbejde den kommende supercykelstiforbindelse. Forslaget 

skal kunne videreføres til den resterende del af Norgesgade.

MUSEUMSPLADSEN
Deltagerne skal komme med forslag til en disponering og udform

ning af Museumspladsen inklusive de omkringliggende gadearealer.

De nærmere udfordringer omkring afvejningen mellem de forskelli

ge funktioner og muligheder på Museumspladsen er beskrevet på 

side 4851. Det overordnede udgangspunkt er, at 50% af Museums

pladsens areal skal disponeres til grøn og rekreativ anvendelse. 

Udformningen af Museumspladsen skal omfatte forslag til lokale 

løsninger (nedsivning mv) på fremtidige klimaudfordringer og skal 

også omfatte forslag til et regnvandsbassin målrettet afvanding af 

dele af bymidten.

AREALET SYD FOR BROEN SHOPPING
Deltagerne skal komme med forslag til en disponering af DSB’s nu 

værende areal syd for shoppingcentret Broen. Forslaget skal omfatte 

placering af en bebyggelse til hotel og eventuel supplerende anven

delse. Deltagerne skal placere bygningsvolumener og disponere 

udearealer til illustration af, hvordan området kan indgå i det sam

lede hovedgreb for konkurrencegrunden med hensyn til funktioner, 

flow, byrum, parkering mv. 

Den efterfølgende nærmere bearbejdning af grunden vil blive vare 

taget af rådgivere valgt af projektudvikleren EUD Ejendomsudvikling.

DRIFT 

Der skal tages højde for det store slid, der er på en station. Dispone

ringen skal tage højde for belastning i form af hærværk, slid, rystel

ser, støv, samt nærhed til spor og kørestrøm. For at minimere drifts

omkostningerne skal udformningen i videst mulig omfang lægge op 

til en standardiseret drift/vedligehold og rumme mulighed for at 

definere klare driftsansvarsområder mellem station og ”by”.

BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE
Deltagerne skal komme med forslag til disponering og udformning 

af Banegårdspladsen inklusive de omkringliggende gadearealer. 

Disponeringen skal inkludere arealet tværs over Jernbanegade til 

banegårdens bygningsfacader.  

Disponeringen skal omfatte forslag til gadeprofil, parkeringsarealer, 

eventuelle opholdsarealer, belægninger, beplantning, placering af 

belysning mv. Som udgangspunkt skal anvendes Esbjerg Kommunes 

standardarmatur til gadebelysning. Disponeringen skal respektere 

den langsgående trafikafvikling (signalstyring mv.) i Jernbanegade. 

Forpladsen ved banegårdsbygningen skal holdes fri for infokiosker, 

billetteringsanlæg eller lignende stationsfunktioner.  

Udformningen af Banegårdspladsen skal omfatte forslag til lokale 

løsninger på fremtidige klimaudfordringer med kraftig regn.

Ved eventuelle forslag om afsætning eller korttidsparkering på Bane

gårdspladsen skal der lægges stor vægt på udformning af parke

ringsarealerne, så de fremtræder æstetisk optimalt.

Deltagerne kan foreslå inddragelse af de omkringliggende bygninger 

– i forbindelse med fx opholdsmuligheder ved facaderne, nye udad

vendte funktioner i stueetagen eller lignende. Forslaget kan danne 

udgangspunkt for dialog med bygningsejerne omkring pladsen.
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ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme har et højt ambitionsniveau 

for udviklingen i konkurrenceområdet. Det koster. Esbjerg Kommune 

forventer at prioritere i størrrelsesorden 40 mio. kr til realisering af 

dele af helhedsplanen. Dette beløb skal anvendes på kommunalt 

ejede arealer. Aktiviteter på arealer ejet af DSB Ejendomme indgår i 

forretningen DSB, og skal tage udgangspunkt i en fornuftig forret

ningsmodel for DSB. 

Den økonomiske bæredygtighed er en central parameter i konkur

rencen. Hvis ambitionsniveauet skal indfries, er det helt nødvendigt, 

at der i udviklingen af området ikke bare er udgifter, men også ind

tægter, der kan få det hele til at hænge sammen. Det er ikke interes

sant med forslag til ”lækre løsninger”, som aldrig  bliver til noget. 

Realiseringen af helhedsplanen skal bygge på et robust og realistisk 

investeringsgrundlag. Den forretningsmæssige tilgang til udviklin

gen og til opgaveløsningen understreges af, at både udskriver og 

deltagerteams har tilknyttet forretningsudviklere til at kvalificere 

denne del af tænkningen.   

INVESTERINGSSTRATEGI
Deltagerne skal komme med bud på en overordnet investerings

strategi, som sammenkæder udgifter og indtægtsmuligheder i by

udviklingen og fx forholder sig til synenergier mellem forskellige fi

nansieringskilder. Strategien skal blandt andet indtænke mulige 

indtægter fra salg af arealer, byggeretter, parkeringsrettigheder, 

lejeindtægter osv.

Realisering af helhedsplanen kræver et stærkt lokalt fundament, og 

inddragelse af såvel borgere som særlige interessenter. Investerings

strategien kan indeholde forslag til en form for ”lokal samdrift”, som 

kan medvirke til, at investeringerne så at sige finder optimalt lokal 

fodfæste. 

Et vigtigt element i investeringsstrategien er at få placeret offentlige 

investeringer, så de skaber det bedste samspil med private investe

ringer, og kickstarter udviklingen bedst muligt. Et andet vigtigt ele

ment er ikke bare at tænke i anlægsudgifter, men også inddrage de 

fremtidige driftsomkostninger for både Esbjerg Kommune og DSB 

Ejendomme.

ØKONOMIOVERSLAG
Investeringsstrategien skal hvile på realistiske forventninger til om

fanget af såvel udgifter som indtægter i byudviklingen. Deltagerne 

skal udarbejde et overslag – og her understreges ordet overslag – 

over anslået investeringsomfang og anslåede indtægtsmuligheder 

ved de foreslåede aktiviteter på konkurrencegrunden. Udskriver ud

arbejder og leverer en skabelon til angivelse af foreslåede hovedarea

ler og  hovedudgifter – se også side 76 og 78. 

Økonomioverslaget forventes at omfatte følgende hovedtemaer:

• Anlægsudgifter byrum og gader

• Anlægsudgifter klimatilpasning

• Anlægsudgifter infrastruktur og parkering

• Byggemodning ved eventuelt nybyggeri

• Transformation / byggemodning banegårdsbygningerne

• Indtægter fra salg, udlejning, eller drift

ETAPEPLAN 
Helhedsplanen må under alle omstændigheder forventes realiseret 

over en længere årrække. Deltagerne skal – med baggrund i investe

ringsstrategi og økonomioverslag – komme med forslag til en over

ordnet etapestrategi, som er robust i forhold til forskellige økonomi

ske scenarier. 

Forslaget kan derudover indeholde overvejelser om investeringer i 

midlertidige disponeringer og initiativer, som det er beskrevet i op

gaveformuleringen. 

Realisering og økonomi
Investeringsstrategi  |  Økonomioverslag  |  Etapeplan

OPGAVE

OPGAVE  |  REALISERING OG ØKONOMI
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BETINGELSER
Konkurrencebetingelser

Procesforløb
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KONKURRENCEFORM

Opgaven gennemføres som en parallelkonkurrence med deltagelse 

af tre teams, der er udvalgt efter en prækvalifikation med 20 ansø

gere. Parallelkonkurrencen blev annonceret den 29. marts 2019, og er 

udskrevet den 14. august 2019.

SPROG

Hele forløbet afvikles på dansk, og alt materiale skal afleveres på 

dansk.

PROGRAMMETS GODKENDELSE

Programmet er godkendt af dommerkomiteen.

DELTAGERE

Der er udvalgt tre teams til at deltage i parallelkonkurrencen:

TEAM A 

Hovedrådgiver: HOLSCHER NORBERG 

/ arkitektur, transformation, byplanlægning

Underrådgivere:

MASU Planning / landskab og byrum

ATKINS / trafik, infrastruktur, klimatilpasning

Birk Jørgensen og Søeberg / arkitektonisk kulturarv, 

transformation

EDC ERHVERV ESBJERG / forretningsudvikling

TEAM B

Hovedrådgiver: VANDKUNSTEN 

/ arkitektur, transformation, byplanlægning

Underrådgivere:

STED / by og landskab

Via Trafik / trafikplanlægning 

Spanggaard & Virenfeldt / trafikplanlægning 

RED Cushmann & Wakefield | RED / forretningsudvikling

Konkurrencebetingelser

GENERELLE
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TEAM C 

Hovedrådgiver: COBE 

/ arkitektur, transformation, byplanlægning

Underrådgivere:

EKJ Rådgivende Ingeniører / klimatilpasning, bæredygtighed

Urban Creators / mobilitet, infrastruktur

Mogens A. Morgan / transformation, kulturmiljøer

Colliers / forretningsudvikling

Såfremt et team ser sig nødsaget til at foretage ændringer i forhold til 

de oplysninger, som er afgivet i forbindelse med ansøgning om præ

kvalifikation, og som er udskrivers grundlag for prækvalifikation, skal 

deltageren informere konkurrencens sekretær om ændringerne. 

Denne forpligtelse gælder, indtil den endelige aflevering af forslaget.

KONKURRENCEUDSKRIVER

ESBJERG KOMMUNE 

Teknik og Miljø 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

I partnerskab med:

DSB EJENDOMME

Telegade 2, 2630 Taastrup

STYREGRUPPE

Der er nedsat en styregruppe til overordnet koordinering og beslut

ning. Styregruppen består af repræsentanter for Esbjerg Kommune 

og DSB Ejendomme.  
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KONKURRENCERÅDGIVER

Arkitektkonkurrencerdk ApS 

AnneMette Bølling, arkitekt maa, konkurrencerådgiver

Borgergade 111, 1300 København K

M: + 2424 7049

E: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk

W: www.arkitektkonkurrencerdk.dk

Tilknyttet underrådgiver (konkurrenceprogram):

Jens V. Nielsen, byplanarkitekt 

DOMMERKOMITE

Jesper Frost Rasmussen, borgmester Esbjerg Kommune, 

 formand for dommerkomiteen

Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget

Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalget

Erik Jespersen, teknisk direktør Esbjerg Kommune

Niels A. Dam, chef for Bygherre & Entreprise DSB Ejendomme

Mette Nielsen, projektleder DSB Ejendomme

Tue Hesselberg Foged, arkitekt maa, partner Tegnestuen Effekt,

 fagdommer byudvikling/strategi 

Jacob Fischer, landskabsarkitekt, maa, mdl, kreativ direktør GHB,

 fagdommer byrum/landskab/klimatilpasning

Frans Drewniak, arkitekt maa, studielektor KADK, partner BAUEN

 fagdommer arkitektur/transformation

RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITEEN 

Mads Astrup Sørensen, chef for Vej & Park, Esbjerg Kommune

Søren Schrøder, teamleder Vej & Park, Esbjerg Kommune

Jan Ove Petersen, projektleder Planafdelingen, Esbjerg Kommune

Mette Esbjerg Jørgensen, landskabsarkitekt Vej & Park, 

 Esbjerg Kommune 

Der bliver udpeget en særlig økonomisk rådgiver i forbindelse med 

opstart af konkurrencen.

SEKRETÆR FOR DOMMERKOMITEEN 

AnneMette Bølling, konkurrencerådgiver, Arkitektkonkurrencerdk.

VIDENSPERSONER

Relevante faglige videnspersoner vil blive inddraget med deltagelse 

i kickoffarrangement, mellemaflevering og bedømmelse. 

KONKURRENCEMATERIALE

Det samlede konkurrencemateriale består af:

•  Invitationsbrev

•  Nærværende program for parallelkonkurrencen

•  Bilag i digital form i henhold til bilagsliste – se side 80

•  Eventuelle suppleringer fra kickoff, workshop temaer og work

shop mellem aflevering

•  Spørgsmål og svar. 

Konkurrencematerialet er tilgængeligt i digital form på iBinder fra 

den 14. august 2019 kl. 12.00. 

Der vil ved udskrivningen blive tilsendt 10 eksemplarer af trykte kon

kurrenceprogrammer til hvert team.

UDVIKLING AF KONKURRENCEMATERIALET I PROCESSEN

Det er konkurrenceudskrivers hensigt, at de tre teams igennem for

løbet får mulighed for at give input til rammerne for den stillede op

gave, afleveringsformater mm. Der kan derfor even tuelt udsendes 

suppleringer til konkurrenceprogrammet efter de tre arrangementer:

•  Kickoff med besigtigelse

•  Workshop – temaer

•  Workshop – mellemaflevering.

IKKE ANONYMITET

Parallelkonkurrencen gennemføres som en åben proces, jf. ovenfor. 

Der er derfor ikke krav om anonymisering af konkurrenceforslag på 

noget tidspunkt i processen.

GENERELLE  |  KONKURRENCEBETINGELSER
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SPØRGEMØDE

Der vil blive afholdt spørgemøde i forbindelse med kickoff og besig

tigelse den 28. august 2019 i Esbjerg. Se side 73.

SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL

Spørgsmål kan stilles løbende skriftligt på email til: AnneMette 

Bølling, amb@arkitektkonkurrencerdk.dk. Disse vil blive besvaret 

hurtigst muligt. 

AFLEVERINGSKRAV

Kravene til aflevering i de enkelte faser af parallelkonkurrencen 

fremgår af den efterfølgende beskrivelse af procesforløbet. 

AFLEVERING

Deltagerne skal aflevere det endelige forslag til helhedsplan mandag 

den 9. december 2019.

BEDØMMELSESKRITERIER

Forslagene vil ved den endelige aflevering blive vurderet ud fra hel

hedsplanens samlede kvaliteter. Der vil blive lagt særlig vægt på:

•  planens hovedgreb – herunder placering af funktioner samt

 disponering af infrastruktur, byrum, eventuel ny bebyggelse og 

klimatilpasning

• planens håndtering af stationens fremtidige funktionalitet 

• planens byarkitektoniske og bylivsmæssige kvaliteter

•  planens investeringsstrategi og økonomiske realiserbarhed.

HONORAR

Hvert af de tre teams, der deltager i processen og leverer de efter

spurgte ydelser samt afleverer et konditionsmæssigt forslag, vil få 

udbetalt et samlet honorar på DKK 440.000 eksklusiv moms. Hono

raret udbetales i to rater.

Første rate på DKK 220.000 kan faktureres efter den 6. november 

2019 og anden rate på DKK 220.000 kan faktureres efter den 9. decem

ber 2019. Der gives senere oplysninger om, hvor fakturaer skal stiles 

til. 

RETTIGHEDER

Konkurrenceudskriver, dvs. parterne Esbjerg Kommune og DSB Ejen

domme, køber sig med de ovennævnte  honorarer ejendomsretten til 

forslagene. Esbjerg Kommune, DSB Ejendomme, Arkitektkonkurren

cerdk ApS og tredjepart har ret til at offentliggøre forslagene fx i tids

skrifter og på nettet. Ved offentliggørelse vil forslagsstillernes navne 

blive nævnt.

TAVSHEDSPLIGT

Deltagerne forpligtiger sig til at vente med at offentliggøre  deres en

delige konkurrenceforslag, til der er afholdt officiel offentliggørelse.

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET

Processen afsluttes med, at de tre teams afleverer hver deres ende

lige forslag og en dommerkomite udpeger en vinder. Det forventes, 

at der afholdes offentliggørelse den 20. februar 2020. 

DET VIDERE FORLØB

Det er hensigten, at en af parterne eller begge parter bag parallel

konkurrencen efter konkurrenceafgørelsen vil optage dialog med 

vinderen med henblik på realisering af første fase eller dele heraf. 

Vinderen kan ikke rejse noget krav, såfremt denne hensigt af den ene 

eller den anden årsag ikke kan realiseres.

Deltagerne skal aflevere det 
endelige forslag til helhedsplan 
mandag den 9. december 2019.

GENERELLE  |  KONKURRENCEBETINGELSER
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JERNBANEGADE set fra syd, med banegårdsbygningerne til højre.
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Procesforløb
HOVEDTERMINER I PARALLELKONKURRENCEN
FRA UDSKRIVNING TIL OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER

OVERSIGT

14. AUGUST 2019

Konkurrencen udskrives  Konkurrencemateriale er tilgængeligt på iBinder kl. 12.00.

28. AUGUST 2019 – I ESBJERG

Kickoff  Introduktion til konkurrencen, besigtigelse og spørgemøde.

29. AUGUST 2019 – 2. OKTOBER 2019

Studier af temaer til workshop  Teams udfører studier til fælles workshop. 

Materialet uploades på iBinder samt medbringes på workshop. 

2. OKTOBER 2019 – I ESBJERG

Workshop   Fælles præsentation, dialog og sparring.

Dommerkomite, rådgivere, videnspersoner og teams.

3. OKTOBER – 24. OKTOBER 2019

Udarbejdelse af skitseforslag   Teams udarbejder skitseforslag til helhedsplan. 

25. OKTOBER 2019

Mellemaflevering   Teams afleverer skitseforslag til helhedsplan på iBinder.

6. NOVEMBER 2019 – I ESBJERG

Præsentation af mellemaflevering   Teams præsenterer skitseforslag til helhedsplan. 

Dommerkomite giver respons, fælles dialog.

7. NOVEMBER – 9. DECEMBER 2019

Udarbejdelse af endeligt forslag   Teams afleverer endeligt forslag til helhedsplan. 

11. NOVEMBER 2019 – I ESBJERG

Møde om mellemaflevering med interessenter og naboer

9. DECEMBER 2019

Endelig aflevering   Teams afleverer endeligt forslag til udviklingsplan.

20. FEBRUAR 2020 – I ESBJERG

Offentliggørelse af resultat   Offentliggørelsesarrangement i Esbjerg.

BETINGELSER  |  PROCESFORLØB



73

KICKOFF 
Formål
Parterne mødes

Introduktion til konkurrenceopgaven

Besigtigelse af konkurrenceområdet

Introduktion til procesforløbet

Spørgemøde

Deltagere 
De tre teams

Repræsentanter for dommerkomiteen

Rådgivere for dommerkomiteen

Udvalgte videnspersoner

Konkurrencesekretær

Efter kickoff 
Efter kickoff uploades følgende på iBinder:

• Besigtigelsesnotat

• Spørgsmål/svar fra spørgemødet

• Alle fremviste PowerPoint

• Eventuelt suppleringsblad

VEJLEDENDE PROGRAM 
Kl. 12.00 ANKOMST  sandwich, vand, kaffe 

  

Kl. 12.30 VELKOMST OG INTRODUKTION 

Kl. 12.40 BAGGRUND, VISION OG FORVENTNINGER

Kl. 13.20 KONKURRENCEOMRÅDET

 Indlæg fra udvalgte videnspersoner om bl.a:

 Områdets historie

 Konkurrenceområdet og byen

 Trafik og parkering

 Byliv og byrum

 

Kl. 14.20 KONKURRENCEOPGAVEN OG WORKSHOPTEMAER

 Opgaven i hovedtræk 

 Workshoptemaer – fælles og individuelle 

 

Kl. 14.50 DIALOG

 Kommentarer og dialog mellem teams, rådgivere, 

 repræsentanter for dommerkomiteen, styregruppe og 

videnspersoner

 

Kl. 15.15 PAUSE

Kl. 15.30 BESIGTIGELSE I OMRÅDET FOR TEAMS

 Ca. 2 km gåtur med stops og korte oplæg

 

Kl. 16.45 PROCES OG SPØRGSMÅL

 Konkurrenceprocessen – ved Arkitektkonkurrencerdk

 Spørgemøde for teams – ved Arkitektkonkurrencerdk

 Svarpanel af dommerkomite, rådgivere og  videnspersoner

Kl. 17.00 AFRUNDING 

 

Kl. 17.15 SLUT

PROCES

Kickoff med besigtigelse
ONSDAG DEN 28. AUGUST 2019 – KL. 12.00-17.30
ESBJERG HOVEDBIBLIOTEK – NØRREGADE 19, ESBJERG

BETINGELSER  |  PROCESFORLØB
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Studier af temaer til workshop

STUDIER 
Formål
Studier af problematikker og løsningsmuligheder 

Forberedelse af workshop – temaer.

 

Deltagere 
De tre teams.

Udførelse 
Alle tre teams udfører studier af det overordnede fællestema: 

”Infrastruktur og flow”. 

Hvert team udfører derudover studier af problematikker 

og løsnings muligheder inden for hver deres deltema.

Team Holscher Norberg – Tema A  

INFRASTRUKTUR OG FLOW – se side 3539 

BANEGÅRDSBYGNINGERNE – se side 4043 

Team Vandkunsten – Tema B  

INFRASTRUKTUR OG FLOW – se side 3539 

BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE – se side 4447

Team COBE – Tema C  

INFRASTRUKTUR OG FLOW – se side 3539 

MUSEUMSPLADSEN – se side 4851

Aflevering
Studierne præsenteres på workshop i Esbjerg 

den 2. oktober 2019. Studierne præsenteres valgfrit i form af skitser, 

diagrammer, referencefotos mv. 

29. AUGUST 2019 TIL 2.OKTOBER 2019  

TEMA A – BANEGÅRDSBYGNINGERNE

ANVENDELSE, TRANSFORMATION, FUNKTIONALITET

TEMA C – MUSEUMSPLADSEN

ANVENDELSE, MULIGHEDER, HELHEDEN

TEMA B – BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE

PLADSEN, GADEN, FORBINDELSER

PROCES

BETINGELSER  |  PROCESFORLØB
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WORKSHOP
Formål
Præsentation og videndeling af studier – foreløbige analyser

og indkredsning af løsningsmuligheder.

Faglig dialog mellem de tre teams, sparring og kommentering 

fra repræsentanter for dommerkomite, rådgivere og videnspersoner.

Kvalificering af konkurrenceprogrammet. 

Deltagere 
De tre teams

Repræsentanter for dommerkomiteen

Rådgivere for dommerkomiteen

Udvalgte videnspersoner

Konkurrencesekretær

Forberedelse for teams 
Hvert teams medbringer til arrangementet:

• PowerPoint af studier af fælles tema

• PowerPoint af studier af særtema

• 1 stk. A3hæfte med sammenfatning af powerpoint.

• 3 stk. indstiksplader til fysisk model     

Efter workshoppen 
Efter workshoppen uploades følgende på iBinder:

• Præsentationer fra de tre teams, PowerPoint

• Opsamlende notat

• Eventuelt suppleringsblad

VEJLEDENDE PROGRAM 
Kl. 12.00 ANKOMST  sandwich, vand, kaffe 

Kl. 13.00 VELKOMST 

Kl. 13.05 DAGENS FORLØB 

Kl. 13.15 OM OPGAVEN OG TEMAERNE 

Kl. 13.30 TEMA : BANEGÅRDSBYGNINGERNE 

 Præsentation, PowerPoint ved Team A 20 min 

 Spørgsmål 10 min

 Time out – forberedelse af feedback 20 min

 Fælles kommentarer fra dommerkomite  30 min

 Kort pause 10 min

Kl. 15.00 TEMA : BANEGÅRDSPLADSEN OG NORGESGADE   

 Præsentation, PowerPoint ved Team B 20 min 

 Spørgsmål 10 min

 Time out – forberedelse af feedback 20 min

 Fælles kommentarer fra dommerkomite  30 min

 Kort pause 10 min

Kl. 16.30 TEMA : MUSEUMSPLADSEN 

 Præsentation, PowerPoint ved Team C 20 min 

 Spørgsmål 10 min

 Time out – forberedelse af feedback 20 min

 Fælles kommentarer fra dommerkomite  30 min

 Kort pause 10 min

Kl. 18.00 AFRUNDING 

Kl. 18.15 SLUT

Workshop 
ONSDAG DEN 2. OKTOBER 2019 – KL. 12.00-18.15
ESBJERG HOVEDBIBLIOTEK – NØRREGADE 19, ESBJERG

PROCES
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KRAV TIL AFLEVERINGSMATERIALE
Mellemafleveringen er som udgangspunkt en skitsemæssig og fore

løbig udgave af den endelige aflevering. Mellemafleveringen kan 

derfor tage udgangspunkt i de krav til den endelige aflevering, som 

er beskrevet på side 74. 

Det op til de enkelte teams at overveje, hvilke typer og kombinationer 

af beskrivelse / diagrammer / målfaste tegninger / visualiseringer, 

der bedst understøtter forslaget til helhedssplan. 

Mellemafleveringen sker primært i form af PowerPoint. 

Materialet til mellemafleveringen skal være egnet til fremlæggelse 

på efterfølgende møde med interessenter og naboer.

FYSISK aflevering
Til præsentation af mellemafleveringen medbringes 1 stk. printet 

A3hæfte med sammenfatning af PowerPoint fremlæggelsen.

Realisering og økonomi
A3hæftet skal indeholde et udkast til en overordnet investerings

strategi, et økonomioverslag samt forslag til etapeplan, jf. opgavebe

skrivelsen side 62. Beskrivelsen skal ledsages af udfyldt skema med 

angivelse af foreslåede hovedarealer og hovedudgifter.

En skabelon til dette areal og økonomiskema vil blive udleveret 

 efter fælles workshop den 2. oktober 2019.

Fysisk model
Der medbringes 3 stk. indstiksplader til fysisk model.

Mellemaflevering
UPLOAD AF MELLEMAFLEVERING SENEST DEN 25.OKTOBER 2019 KL. 12.00. 

PROCES
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DIGITAL aflevering
Digitalt materiale uploades på iBinder. Det digitale materiale må ikke 

være zippet og skal omfatte:

• To pdffiler med A3hæftet i henholdsvis høj og lav opløsning.

Præsentation
Mellemafleveringen præsenteres i Esbjerg den 6. november 2019 

i form af PowerPoints og fysisk model. 
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VEJLEDENDE PROGRAM
Kl. 12.30 ANKOMST, sandwich + vand og kaffe

Kl. 13.00 VELKOMST 

Kl. 13.10 DAGENS FORLØB 

Kl. 13.15 PRÆSENTATION TEAM B 

 Præsentation ved teamet 30 min

 Spørgsmål 10 min 

 Time out – forberedelse af respons 20 min

 Fælles kommentarer fra dommerkomite  20 min

Kl. 14.35 Pause 10 min

Kl. 14.45 PRÆSENTATION TEAM C 

 Præsentation ved teamet 30 min

 Spørgsmål 10 min 

 Time out – forberedelse af respons 20 min

 Fælles kommentarer fra dommerkomite  20 min

 

Kl. 16.05 Pause 10 min

Kl. 16.15 PRÆSENTATION TEAM A

 Præsentation ved teamet 30 min

 Spørgsmål 10 min 

 Time out – forberedelse af respons 20 min

 Fælles kommentarer fra dommerkomite  20 min

 

Kl. 17.35 OPSAMLING 

Kl. 17.45 AFRUNDING 

Kl. 18.00 SLUT

PRÆSENTATION 
Formål
Præsentation og videndeling af foreløbig helhedsplan.

Faglig dialog mellem de tre teams, sparring og kommentering 

fra dommerkomite, rådgivere og videnspersoner.

Kvalificering af de foreløbige helhedsplaner. 

Deltagere 
De tre teams

Dommerkomite

Rådgivere for dommerkomiteen og sekretær

Udvalgte videnspersoner

Forberedelse for de tre teams
De tre teams medbringer til arrangementet:

• PowerPoint med præsentation af mellemaflevering

• 1 stk. A3hæfte med sammenfatning af Powerpoint 

 – herunder udkast til investeringsstrategi

• 3 stk. indstiksplader til fysisk model  

Efter mellemafleveringen
Efter mellemafleveringen uploades følgende på iBinder:

• Præsentationer fra de tre teams, PowerPoint

• Opsamlende notat

• Eventuelt suppleringsblad

Præsentation af mellemaflevering
ONSDAG DEN 6. NOVEMBER 2019 – kl. 12.30 - 18.00
ESBJERG HOVEDBIBLIOTEK – NØRREGADE 19, ESBJERG

PROCES
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KRAV TIL AFLEVERINGSMATERIALE
Nedenstående afleveringskrav til den endelige aflevering er vejle

dende i den forstand, at der kan ske mindre justeringer på baggrund 

af det åbne procesforløb. 

Der må kun afleveres ét forslag fra hver deltager. Et forslag, eller 

udsnit af det, må ikke tidligere have været offentliggjort. 

FYSISK afleveringsmateriale
Plancher
Der skal afleveres 5 stk. opklæbede A0plancher (840x1200 mm i 

højformat). Oversigt over indhold er vist side 79. 

Fysisk model
Der medbringes 3 stk. indstiksplader til fysisk model.

DIGITALT afleveringsmateriale 
A3-hæfter
Der skal afleveres pdf i høj og lav opløsning med beskrivelse i A3

format af forslaget. A3hæftets beskrivelser, diagrammer og tegnin

ger skal indeholde alle relevante elementer for vurdering af forslaget. 

Hæftet skal indeholde alle tegninger og illustrationer fra plancherne 

og IKKE flere. A3hæftet skal maksimalt rumme 40 sider.

Realisering og økonomi
A3hæftet skal indeholde deltagernes endelige bud på en overordnet 

investeringsstrategi, et økonomioverslag samt forslag til etapeplan, 

jf. opgavebeskrivelsen side 66. Beskrivelsen skal ledsages af udfyldt 

skema med angivelse af foreslåede hovedarealer og hovedudgifter.

En skabelon til dette areal og økonomiskema vil blive udleveret ef

ter fælles workshop den 2. oktober 2019.

Endelig aflevering
UPLOAD/INDLEVERING AF ENDELIG AFLEVERING 
SENEST MANDAG DEN 9. DECEMBER 2019 KL. 12.00. 

FYSISK indlevering 
Pakke med plancher samt indstiksplader til model (i transportkasse) 

skal afleveres  senest den 9. december kl. 12.00 til nedenstående 

adresse. Pakken skal være anført ”Esbjerg Banegård – konkurren

ce”. Indlevering er ikke anonym.

ESBJERG KOMMUNE

Planafdelingen, Teknik og Miljø 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

Jan Ove Petersen, arkitekt maa, projektleder

T: +45 76161362  /  M: +45 26828704  /  E: jap@esbjergkommune.dk

DIGITAL indlevering
Digitalt materiale uploades på iBinder senest onsdag den 9. decem-

ber 2019 kl. 12.00. 

Det digitale materiale må ikke være zippet og skal omfatte:

• To pdffiler med  plancherne i henholdsvis høj og lav opløsning.

• To pdffiler med A3hæftet i henholdsvis høj og lav opløsning. 

• Alle centrale Illustrationer som særskilte filer i høj opløsning i 

ikke låst pdf, psd, eller jpgformat – til dommerbetænkningen.

• Fil med navneseddel til brug for dommerbetænkning mv.: 

 Firmanavn på hovedrådgiver, alle underrådgivere og eventuelle 

konsulenter / angivelse af ophavsret / teamets kontaktperson: 

adresse, mobilnummer, mailadresse. 

Navnesedlen bruges blandt andet til korrekt kreditering i dommer

betænkning mv. Så vær venligst omhyggelige med at angive korrekte 

firmanavne, ophavsrettigheder, medarbejdere, titler, mv.

Andet materiale modtages ikke
Materiale ud over det nævnte vil ikke blive medtaget til bedømmelse. 

PROCES
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FEM PLANCHER  OVERSIGT OVER AFLEVERINGSMATERIALE 

Plancherne skal rumme nedenstående illustrationsmateriale.

Plancherne skal indeholde alle illustrationer fra de tilhørende A3hæfter. 

Af hensyn til borgerdialogen ønskes der letforståelige og illustrative visualiseringer.  

HOVEDGREB

Diagrammer, visualiseringer

 Funktionel programmering

 Principper for sammenhænge og forbindelser

 Principper for trafik og parkering

 Principper for klimatilpasning

Oversigtsplan konkurrenceområdet – mål 1:1000

 Hovedstruktur

 Trafikstruktur gående, cyklende, kørende

 Parkering og parkeringsanlæg

 Eventuel ny bebyggelse

 Byrum og gader

FIRE DELOMRÅDER

Diagrammer, visualiseringer

Planer, snit, opstalter – mål 1:500 / mål 1:200 

 Disponering/udformning samt evt. forslag til midlertidig disponering for:

 Banegårdsbygningerne/stationen

 Banegårdspladsen og Norgesgade

 Museumspladsen

 Arealet syd for Broen Shopping

STRATEGI FOR REALISERING

Diagrammer, oversigtskort

 Etapeplan, investeringsrækkefølge
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Konkurrencebilag

OVERSIGT 

DIGITALE BILAG 
KONKURRENCEMATERIALE

1.1 Konkurrenceprogram – pdf  

1.2 Fil med afgrænsning af indstiksplader til fysisk model – pdf, ai 

TEGNINGSMATERIALE

2.1 Kort over konkurrencegrunden og konkurrenceområdet med alle relevante informationer – dwg 

2.2 Bygningstegninger banegårdsbygningerne – dwg 

2.3 Cykelstibro – projekttegninger, Esbjerg Kommune / Dissing + Weitling – pdf 

FOTOS 

3.1 Luftfotos – skråfotos – jpg 

PLANMATERIALE

4.1 Vision 2025, Esbjerg Kommune, 2019 – http://www.vision2025.esbjerg.dk 

4.2 Trafikplan, Esbjerg Kommune, 2019 – pdf

4.3 Lokalplan Cykelstibro, Esbjerg Kommune, 2019 – pdf

4.4 Lokalplan Esbjerg bymidte, Esbjerg Kommune, 2019 – pdf 

4.5 Kommuneplan 201830, Esbjerg Kommune – http://kommuneplan.esbjergkommune.dk

4.6 Esbjerg Byplan – 100 udviklingsprojekter, 2015 – pdf

4.7 Arkitekturstrategi for Esbjerg Kommune, 2013 – pdf

BAGGRUNDSMATERIALE

5.1 Sammenfatning af interessent og naboinddragelse, Esbjerg Kommune 

 – http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/banegaardsomraadetogmuseumspladsen

5.2 Banegårdsbygningerne – bevaringsværdier, Esbjerg Kommune, 2019 – pdf 

5.3 Konkurrenceområdets historie, Esbjerg Kommune, 2019 – powerpoint 

5.4 Konkurrenceområdets historie, Esbjerg Byhistoriske Arkiv / Jørgen Dieckmann Rasmussen, 2018 – pdf

UNDERSØGELSER, ANALYSER

6.1  Pendleranalyse (tilbringeranalyse), Esbjerg Kommune, 2019 – pdf 

6.2 Visionsoplæg Esbjerg Banegård, DSB Ejendomme / Gottlieb Paludan Architects, 2017
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