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Notat 

Møde med naboer til muligt udviklingsområde ved 
Borgergade i Esbjerg 

 

Der er afholdt et informations- og debatmøde med naboer til det parkeringsareal, der ligger på 
Borgergade i Esbjerg, strækningen mellem Torvegade og Englandsgade. Der var tale om et 
uformelt møde med mulighed for dialog i øjenhøjde, inden der ligger konkrete planer for 
udvikling af området og inden planlægning er igangsat.  

 

Tid og sted 

Street Food Esbjerg, baggården   

Den 25. november 2021 kl. 16.30-18.00 

 

Deltagere 

Der deltog omkring 18 personer på mødet.  

Invitationen til mødet er sendt via e-boks til ca. 80 ejere/lejere i det område, der ligger 
umiddelbart omkring p-arealet. 

Fra Esbjerg Kommune deltog Erik Jespersen, Morten Harder og Simon Gaardsdal, Teknik og 
Miljø 

 

Program  

1 Velkommen v. Morten Harder 

2 Kort gåtur i området  

3 Debat om kvaliteter og udfordringer, mindre grupper 

4 Orientering om videre proces v. Morten Harder 
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Noter fra mødet 

Baggrund og formål med mødet 

Formålet med mødet var at give naboer til et muligt udviklingsområde mulighed for tidlig 
borgerinvolvering i øjenhøjde. De input, der er fremkommet på mødet fremlægges for 
politikerne i Plan & Miljøudvalget, så politikerne har oplysninger om naboernes input ved 
igangsætning af planlægning i området. Således tjener mødet også til at kvalificere Plan og 
Miljøudvalgets grundlag ved igangsætning af udviklingsprojektet omkring Borgergade. 

På mødet orienterede Morten Harder om at kommunen er ved at se på muligheden for at 
udvikle det eksisterende offentlige parkeringsområde i Borgergade. Det hænger sammen med 
at Det Faglige Hus ønsker at opføre et byggeri på deres ejendom, Borgergade 38, der ligger på 
hjørnet af Borgergade og Torvegade. Projektet er en oplagt anledning til at vurdere helheden i 
området og om der er mulighed for at øge bykvaliteten i området.  

På mødet var der indlagt en kort gåtur i området. Her var der mulighed for at se nogle af de 
karaktertræk, der er gældende i området i dag. Det drejer sig blandt andet om: store p-arealer, 
gader der er indrettet til biler frem for cyklister og fodgængere samt få muligheder for ophold.  

Debat om kvaliteter og udfordringer 

I tre grupper deltog de fremmødte i debat om området. Diskussionerne tog udgangspunkt i tre 
spørgsmål:  

1) Hvilke kvaliteter er der i området? 
2) Hvilke udfordringer er der i dag? 
3) Hvad skal vi være særligt opmærksom på, når vi udvikler Borgergade? 

Herunder følge i noteform de input, der fremkom i grupperne: 

Kvaliteter: 

- Kulturinstitutionerne, der findes i og omkring Borgergade er en vigtig kvalitet. De har 
betydning for byen som et attraktivt sted at bo.  
 

- Der er kort gå-afstand til mange af byens tilbud. 
 

- Streetfood er et vigtigt aktiv, der giver liv. 
 

- Der er lys og luft i området i dag. Der er sol i gaden i dag. 
 

- Børnegården er et plus i området. Det at have en by-børnehave er afgørende for 
midtbyen som boligområde for familier. 

Udfordringer: 

- Trafikafviklingen ud af området er en udfordring i dag. Det gælder også i større 
perspektiv, når man skal videre af de nærliggende veje. Nyt byggeri vil øge de 
eksisterende udfordringer. 
 

- Der er ikke gode forhold for cyklister i området. Hverken for at køre på cykel eller for at 
parkere cykler.  
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Opmærksomhed ved udvikling: 

- Det er ikke entydigt, at der rent faktisk er behov for nye boliger i Esbjerg midtby. Der er 
allerede bygget meget og der er mange ledige lejligheder nu. Det er afgørende, at man 
ikke udelukkende tænker boliger, da det er balancen mellem boliger og anden 
anvendelse, der skaber den levende by. 
 

- Der er fortsat behov for tilkørsel til parkering fra Borgergade. Der ligger en deklaration, 
der sikrer tilkørslen via Borgergade 38. 
 

- Parkeringsløsning under terræn vil være god løsning. 
 

- Kulturformål i stueetagen kan være med til at gøre gaden spændende at besøge og 
opholde sig i. De kan synliggøres langt mere end i dag. Desuden kan der skabes kobling 
mellem inde- og uderum omkring kulturinstitutioner.  
 

- Der skal sikres tilstrækkelig parkering, dvs. både offentlige p-pladser, der findes i dag og 
p-pladser til den nye bebyggelse. I den forbindelse er det relevant at indtænke 
musikhusets behov for parkering. 
 

- Det er vigtigt at tænke nye projekter ind i den overordnede trafikale kontekst. Adgang til 
p-pladser skal medtænkes. 
 

- Der skal være tilstrækkeligt opholdsareal omkring nye bygninger. Gerne som nogle 
områder, der kan benyttes af flere end beboerne. Bygningerne må gerne tilbagetrækkes 
eller alternativt lave et hul i bygningsrækken. 
 

- Det er vigtigt at overveje vindforhold og opholdsarealer med læ, når man bygger nyt. 
Det er meget vind i gaderne i dag, hvilket fx er et problem for ophold på altaner. 
 

- Nye beboere i lejligheder har flere biler, så p-behovet er større end det, der plejer at 
være krav om ved nyt byggeri. 
 

- Der skal være en sammenhæng i bebyggelsen og tilpasning til det bestående. Det kan 
blandt andet sikres ved at benytte røde teglsten og saddeltag. 
 

- Der bør være større boliger i et nyt byggeri. 
 

- Mulighed for at ændre trafikken i området, fx ved at ensrette gader, så der kommer 
bedre trafikafvikling. 
 

- Muligt at flytte indkørsel til p-plads, så der er færre biler i Borgergade. 

 

Videre proces 

Kommunens Plan & Miljøudvalg orienteres på møde i december om sagen. Det sker henblik på 
at afgøre om kommunen skal igangsætte planlægning i området.  
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Det er aftalt, at de fremmødte orienteres, når der er nyt i den videre proces. Desuden 
arrangeres der et lignende arrangement igen, når der har været mulighed for at udarbejde 
skitser for udvikling af området.   

Kommunen opretter en projektside på esbjerg.dk, hvor alle interesserede kan følge den aktuelle 
status for udviklingsprojektet.  


