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OKNygaards  
medarbejdere 

tager sig altid tid  
til at stoppe op 

og snakke 
med brugerne.

Kom til ”åben 
skurvogn” og bliv 

klogere på projektet 
og det arbejde, der 

bliver udført.

Brugerinddragelse er en naturlig 
del af processen, når OKNygaard 
arbejder i boligområder

OKNygaard har specialiseret sig i anlæg, klimasikring og renovering af grøn-
ne udearealer i boligområder. Vi ved, at den type projekter har en helt særlig 
betydning for brugerne og at usikkerhed og tvivl kan føre til en negativ ople-
velse af processen. Derfor har vi særlig fokus på kommunikation og bruger-
inddragelse. Det kan være i form af en kundeportal på nettet, direkte kontakt 
til brugerne eller ”åben skurvogn” arrangement.

www.oknygaard.dk

”Samarbejdet med OKNygaard er fra starten forløbet på 
en meget tilfredsstillende måde og der har været en god 
kommunikation med projektleder. Mandskabet har ud-
vist et stort engagement og høj faglighed omkring arbej-
det. Alt i alt en meget tilfredsstillende proces fra start til 
færdigt projekt.”

Jens Arendt Valdbjørn, ARKPLAN om boligprojekt i Glarbjerg 

Boligområder, hvor brugerinddragelse 
var en del af projektet:

Kundeportal 
giver mulighed 

for at dele nyheder
 og informationer 

samt sende 
varslinger direkte  

til brugerne.
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CIRCULAR SEATING ON CONCRETE WITH INTEGRATED LIGHT
Gradient mix of hardwood & black EV plastic - high contrast / low maintenance

LET’S MIX IT UP A LITTLE
AMPHITHEATER @ RANDERS REALSKOLE (DK)
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SEMINAR 2018/2: BOLIGIDEALER OG 
BEBYGGELSESPLANER,
9. NOVEMBER 2018 KL. 8.30-16.00 I
BOLIGSELSKABERNES HUS, 
STUDIESTRÆDE 50, KØBENHAVN V
Igennem tiderne har der været forskellige ide-
aler for, hvordan boliger og bebyggelser skal 
udformes. Idealerne har i efterkrigstiden haft 
skiftende vægt på henholdsvis nogle overord-
nede samfundsmæssige hensyn som sundhed, 
miljø og bæredygtighed, henholdsvis nogle 
forestillinger om det liv, beboerne forventes at 
udfolde i deres boliger og bebyggelser. Vigti-
ge dimensioner i beboernes boligliv har været 
muligheden for sociale fællesskaber, udfoldet 
byliv eller stilfærdigt forstadsliv. 

I seminaret vil der blive taget udgangs-
punkt i nogle af nutidens bolig- og bebyggel-
sesplaner, som i særlig grad er præget af enten 
nogle samfundsmæssige hensyn eller af fore-
stillinger om beboernes livsudfoldelse. Der 
er udvalgt fire hovedtyper af aktuelle bolig- 
og bebyggelsesplaner:

– Planer med særlig vægt på sundhed, økologi 
og bæredygtighed

– Planer med særlig vægt på sociale fæl-
lesskaber

– Planer med særlig vægt på byliv
– Planer med særlig vægt på forstadsliv
For hver af disse hovedtyper vil der blive 

samlet op på de erfaringer, der er gjort med 
et udvalg af særligt markante eksempler på 
bolig- og bebyggelsesplaner fra efterkrigsti-
den. 

Disse opsamlinger af ’fortiden’ står med-
lemmer af Byplanhistorisk Udvalg for. Der-
næst vil nogle aktuelle eksempler på bolig- og 
bebyggelsesplaner, som rummer gode eksem-
pler på de forskellige hovedtyper, blive gen-
nemgået. 

Disse opsamlinger af ’nutiden’ varetages 
af de arkitekter, der har haft ansvaret for pla-
nerne. Seminaret afsluttes med to foredrag, 
der mere generelt fokuserer på de nye tenden-
ser i henholdsvis dansk boligbyggeri og bebyg-
gelsesplaner. 

Byplanhistorisk Udvalg har siden 1986 
afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar. Her 
i 2018 har der allerede i marts været et semi-
nar, som oprindelig var planlagt til afholdelse i 
november 2017. Derfor har nærværende semi-
nar fået årstallet: 2018/2.

De fleste af de Byplanhistoriske Semina-
rer har haft fokus på udvalgte dele af lokal-, 
kommune-, region- eller landsplanniveauet. 
Nærværende seminar sætter spotlight på de 
helt nære, dagligdags omgivelser for byer-
nes beboere: boligen og den bebyggelse eller 
det lokalområde, man bor i. Hvilke boligidea-
ler og bebyggelsesplaner ligger bag nutidens 
nye større bybygningsprojekter – og hvilke lå 
bag nogle af fortidens? Seminarets afgørende 
spørgsmål er: Hvad kan vi lære af fortiden? 
Det er indimellem Byplanhistorisk Udvalgs 
oplevelse, at de gode, og måske især de dår-
lige erfaringer, arkitekt- og planlæggerverden 
har gjort sig, ikke bruges i praksis. Det håber 
udvalget at kunne råde bod på med sine histo-
riske seminarer og skrifter. 

Seminarets målgruppe er som altid histo- 
risk interesserede byplanlæggere, men ambi-
tionen er denne gang også at nå ud til de arki-
tekter, der tegner nutidens boliger og boligbe-
byggelser, samt til de bygherrer – her i blandt 
ikke mindst de almene boligorganisationer – 
som står for nutidens byggerier.

Program
8.30-9.00 Ankomst

9.00-9.10 Introduktion v. ordstyrer, kon-
sulent og forsker, arkitekt Jesper Pagh

9.10-10.10 Boliger og bebyggelser med 
vægt på sundhed, økologi og bæredygtighed. 
Fortid: arkitekt MAA Gertrud Jørgensen, BHU.
Nutid: Trekroner, byplanlægger, arkitekt 
MAA Jan Bille, tidl. Roskilde Kommune.

10.30-11.30 Boliger og bebyggelser med 
vægt på sociale fællesskaber.
Fortid: sociolog Hans Kristensen, BHU.
Nutid: Almenboliger+/Fællesbyg, Køge Kyst, 
byggedirektør, arkitekt Rolf Andersson, KAB.

11.30-11.45 Debat
12.15-13.15 Boliger og bebyggelser med vægt 
på byliv. 
Fortid: arkitekt MAA Peder Boas Jensen, BHU.
Nutid: Nordhavnen, chef for planlægning og 
arkitektur, arkitekt MAA Rita Justesen, By & 
Havn.

13.15-14.15 Boliger og bebyggelser med 
vægt på forstadsliv og landskab.
Fortid: historiker Poul Sverrild, BHU. 
Nutid: Vinge, arkitekt MAA Ole Schrøder, 
TREDJE NATUR.

14.15-4.30 Debat
15.00-15.30 Foredrag: Nye tendenser i 

dansk boligbyggeri v. prof., ph.d., arkitekt 
MAA Claus Bech-Danielsen, SBi/AAU

15.30-16.00 Foredrag: Nye tendenser i 
danske bebyggelsesplaner v. stadsarkitekt, 
MAA Lisbet Wolters, Vejle Kommune 

16.00-16.05 Tak for i dag, arkitekt Mi-
chaela Brüel, formand for BHU

Praktiske oplysninger
Tilmelding – via www.byplanlab.dk – skal 
være Dansk Byplanlaboratorium i hænde se-
nest 15. oktober 2018. Deltagelse sker efter 
’først til mølle’-princippet. Efter 15. oktober 
er tilmelding bindende.

Pris for deltagelse er 1.200 kr., pensioni-
ster 800 kr. og studerende 400 kr. I prisen 
indgår deltagelse og forplejning: morgenmad, 
frokost og eftermiddagskaffe/te med kage.

Et seminarskrift baseret på dagens oplæg 
udgives digitalt i Byplanhistorisk Skriftserie. 
Seminarets deltagere vil få fremsendt et link 
til skriftet, når det foreligger. 
Arr.: Byplanhistorisk Udvalg 
under Dansk Byplanlaboratorium 
db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk
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og en pullert.
 
Design: AART designers
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| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

PADELBANE PRIME & PANORAMA PRO 

Flere og flere øjne vender sig mod padel. Hos TRESS Sport og Leg har vi 
taget padelbaner ind i produktprogrammet, fordi vi tror på at padel er 
fremtidens sport! 

Det er utrolig let at etablere en flot padelbane, hvor man virkelig får det 
hele med. De sikkerhedstestede glaspartier giver et panoramisk udsyn, og 
sikrer dermed maksimal spiller- og tilskueroplevelse. 

Rammekonstruktionens kraftige stålprofiler, klarer sagtens vejrets 
påvirkninger, og det er selvfølgelig altid muligt at tilføje forskellige former 
for farver, godkendt padelgræs samt belysning.

NYHED!
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HAVEHISTORISK SELSKAB 2018
I 2018 sætter Havehistorisk Selskab fokus på 
træer, i byen, i parken, i landskabet og på kir-
kegården. Træer er vigtige byggesten i alle 
typer landskaber. De bruges som rumskabere, 
vejvisere og ren form, en slags levende skulp-
turer, både de løvfældende træer og nåletræ-
erne. For træer er vigtige. De hjælper os også 
med at ånde – både i bogstaveligste forstand 
og mentalt. 

Tirsdag 27. november kl. 16.30: Peter Friis 
Møller fortæller om nåletræer i kulturhisto-
risk sammenhæng. Derefter læser Valdemar 
Lønsted H.C. Andersens ’Grantræet’. Konsi-
storiums mødesal, KU, Bülowsvej 17.
www.havehistoriskselskab.dk

Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

PADELBANE PRIME & PANORAMA PRO 

Flere og flere øjne vender sig mod padel. Hos TRESS Sport og Leg har vi 
taget padelbaner ind i produktprogrammet, fordi vi tror på at padel er 
fremtidens sport! 

Det er utrolig let at etablere en flot padelbane, hvor man virkelig får det 
hele med. De sikkerhedstestede glaspartier giver et panoramisk udsyn, og 
sikrer dermed maksimal spiller- og tilskueroplevelse. 

Rammekonstruktionens kraftige stålprofiler, klarer sagtens vejrets 
påvirkninger, og det er selvfølgelig altid muligt at tilføje forskellige former 
for farver, godkendt padelgræs samt belysning.

NYHED!
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TILGÆNGELIGHED ER EN SELVFØLGE 
En mur, der hindrede udsigt for dem, som sad i 
kørestol og ingen mulighed havde for at komme 
tæt på vandet. Sådan var forholdene ved Dansk 
Handicapforbund ved foreningens lokaler i 
Charlottenlund, som ligger helt ud til Øresund.

Det gav jo ingen mening. I dag er der rig 
mulighed for begge dele. I 2018 fik Kragh og 
Berglund Planning/Urban Design/ Landscape 
mulighed for at skabe en have, der ligger ud til 
Øresund til brug for områdets beboere og bru-
gere. Stedet er kaldt ’Stranden’. Her har til-
gængelighed første prioritet. Alle kan færdes 
på grunden på ligeværdige vilkår. Det er især 
tydeligt ved adgangen til vandet: en anderle-
des og arkitektonisk designet rampe sørger 
for, at selv personer med bevægelseshandi-
cap hurtigt og nemt kan komme helt ned til – 
og i vandet. Samtidig fungerer anlægget som 
kystsikring og er derfor et eksempel på, hvor-
dan flere udfordringer bliver løst i ét greb – og 
merværdi bliver skabt. 

Derudover er der arbejdet med udsigten, 
for ved at hæve terrænet på grunden trækkes 
kystsikringen helt tilbage og forbedrer derved 
udsigtsforholdene, således at der er udsigt til 
vandet fra en stor del af grunden. Der er også 
arbejdet med naturen, for med en mere robust 
og varieret beplantning, der trives i netop 
dette mere salte miljø, opnås der en højere 
biodiversitet, og området er nu bedre rustet 
til klimaet ved sundet. Endelig er opholdsmu-
lighederne forbedret, for der er etableret en 
variation af opholdsmuligheder, som kan til-
byde både læ, privathed og udsigt.

Projektet øger herlighedsværdien på ste-
det. Et andet sted i Danmark bliver et havne-
bad kritiseret for at afskære handicappede 
fra at komme til vandet. I Politiken Byrum 17. 
august kan man læse, at det nye havnebad ved 
Bassin 7 på Aarhus Ø ikke tillader adgang for 
alle til at bade. Tilbage i Charlottenlund bli-
ver komplekse udfordringer løst i et flot greb 
gennem landskabsarkitekturens helhedsori-
enterede tilgang.

VEJLE OG VADESTED – BEGGE DELE 
SAMLER LIV
Bynavnet Vejle betyder ‘vadested’. Men fra at 
kunne samle og lede trafik handler det nu om 
at samle og lede bylivet ind til bymidten. Det 
gør byen gennem en stærk midtbysstrategi, 
der siger klart nej til centerbyggeri, men ja til 

at trække oplevelser, kultur, kunst og varieret 
byliv ind midt i byen. Bestyrelsen for forenin-
gen Danske Landskabsarkitekter fik bekræf-
tet, at strategien tilsyneladende virker. Det 
skete ved et besøg, hvor Vejles stadsarkitekt 
Lisbet Wolters ledte gruppen på en vandretur 
gennem gaderne. 

Det handler om at placere nye byrum de 
rigtige steder ved at fjerne bygninger og par-
kering og ved at lade gamle træer indgå i de 
nye grønne byrum. Det handler også om at 
løse følgevirkningerne for f.eks. trafikken og 
parkeringen på en god måde. Den positive 
effekt er tydelig. Midtbyen har med Mariapar-
ken fået et grønt samlingssted for borgerne – 
ikke mindst for eleverne fra den nærliggende 
skole, og særligt populært er det også for 
pigerne, som nyder at samles ved siddekan-
ter og ved bænke i skyggen. 

Midtbystrategien rummer også en indsats 
for at skabe liv i gaderne. Det gælder bl.a. et 
sidegadekoncept, for hvor huslejen for detail-
handelen er højere i gågaden, er den billigere i 
sidegaderne. Det åbner mulighed for et mere 
spændende miks af butikker. En ambitiøs ind-
retning af sidegaderne trækker folk ind og 
understøtter den særlige atmosfære, der er 
fremkaldt – detailhandel gør det nemlig ikke 
alene, og det er Vejle klar over ifølge stadsar-
kitekten Lisbeth Wolters. 

Vejle er en af de otte kommuner i Dan-
mark, der har en stadsarkitekt, og den første 
kommune, der lancerede en arkitekturpolitik. 
Det var tilbage i 1997. Det bærer byen præg af, 
for her ser man det som en god investering at 
have en by, hvor der er plads til by- og land-
skabsarkitektur af høj kvalitet, og hvor der er 
plads til mennesker og til et rigt byliv inde i 
midtbyen. 

TRAVL SÆSON FOR DL’S BESTYRELSE
Onsdag den 4. september afholdt DL besty-
relsesmøde i Aarhus. Det skete med en tæt 
pakket dagsorden, for det er en sæson med 
mange aktiviteter. Følg med på DL’s hjemme-
side, hvor foreningens årshjul også er at finde. 
Bemærk her bl.a. Landskabsarkitekternes Af-
gangsudstilling 2018 fra 5.-14. oktober, DL’s 
Høstdebat 25. oktober, Åben Tegnestue hos 
Gustin 31. oktober, Jule get-together (dato føl-
ger) samt Byens Gulv 30. januar 2019.  Derud-
over arbejder ansættelsesudvalget på at finde 
en ny redaktør, der kan erstatte vores Anne-

marie Lund. Og så arbejder det vigtige udvalg 
for Cirkulær Økonomi med at samle viden og 
eksempler inden for landskabsarkitekturen, 
og de arbejder med at formidle potentialer-
ne. I Green Cities, som er vores EU-støttede 
samarbejde med Park- & Naturforvalterne, 
Danske Anlægsgartnere, Landskabsrådet og 
Danske Planteskoler, har vi nu en fuldtidsan-
sat projektleder, og der pågår planlægning af 
tre års arbejde med at holdningsbearbejde be-
slutningstagere, så vi opnår større forståelse, 
både i offentligheden og i de politiske lag, for 
hvad det grønne betyder for vores byer. Er du 
forpustet? Det er vi også, lidt.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
75 år: Torben Schønherr, 18. november
65 år: Henning Looft, 10. november

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 7. Udk. 16. november
Nr. 8. Deadline 14. oktober, udk. 14. december

Gade i Vejle. Foto Susanne Renée Grunkin

Stranden, Charlottenlund. Foto Susanne Renée Grunkin



LANDSKAB  6  2018
A67

LANDSKAB  6  2018

Ansv. redaktør
Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL
Akademisk Arkitektforening,
Åbenrå 34
DK-1124 København K
Telefon +45 26 21 06 33
landskab@landskabsarkitekter.dk

Redaktionsudvalg
Jacob Fischer (fmd.), Steen Bisgaard, Philip Dahlerup Christensen, Ulrik Kuggas,
Liv Oustrup, Lulu Salto Stephensen, Anne Dahl Refshauge (suppleant).
Nordisk repræsentation: Malin Blom qvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; 
Ingebjørg Finnebråten og Anne Tibballs, Norge; Sabina Richter, Sverige

Korrektur
Tilde Tvedt

Oversættelse
Pete Avondoglio

Annoncer
DG Media as, Havneholmen 33, DK-1561 København V
Casper Sindet Jacobsen. Telefon: +45 33 70 76 38, +45 29 25 04 07 
casper.j@dgmedia.dk 
Lars Schau Nielsen. Telefon +45 33 70 76 65, +45 26 27 54 75
lars.n@dgmedia.dk
www.dgmedia.dk

Abonnementspriser 2018
I Danmark 1.052,50 kr. inkl. moms og forsendelse. 
Norden, Grønland og Europa 1.117,50 kr. inkl. moms og forsendelse. 
Norge er undtaget moms, denne fratækkes
Øvrige udland 1.050,00 kr. inkl. forsendelse. 
Løssalg 141,25 kr. inkl. moms, ekskl. porto
Landskab udkommer 8 gange om året

Abonnement 
Receptionen, Akademisk Arkitektforening
Telefon: +45 30 85 90 00
reception@arkitektforeningen.dk

Udgiver
LANDSKAB udgives af Danske Landskabsarkitekter, DL,
Peter Bangs Vej 30, DK-2000 Frederiksberg. Telefon +45 33 32 23 54
www.landskabsarkitekter.dk
i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Reproduktion og tryk
Stibo Graphic A/S, Saturnvej 65, DK-8700 Horsens
Medlem af Danske Specialmedier
ISSN 0023-8066 (papirform)
ISSN 2596-5603 (online)

Forside
Esbjerg by og havn i dag. Foto Esbjerg Kommune

157

158

160

164

168

173

178

180

184

188

192

Esbjerg
Annemarie Lund

Fra barsk og vindblæst nybyggerby 
til blomstrende grøn energimetropol
Steen Gelsing

Esbjergs grønne historie
Steen Gelsing

Niels Bankes grønne Esbjerg
Lars Bach og Mette Esbjerg Jørgensen

De bynære landskabskiler
Mette Esbjerg Jørgensen og Steen Gelsing

Temaparker i Esbjerg 
Karen Margrethe Bak

Livet i midtbyen 
Steen Gelsing 

Betydningen af gadetræer i byen 
Steen Gelsing og Tine Kierkegaard

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal
– et samskabelsesprojekt om klima, natur og rekreation
Mette Esbjerg Jørgensen, Ulla Lyngs Ladekarl og Mette Lise Ginnerup

In memoriam, Preben Juul Skaarup
Ole Videbæk om Preben Juul Skaarup
Ellen Braae om Preben Juul Skaarup

Summary
Pete Avondoglio

Notestof A62, A66, A68, A70, A71, A72

Sædding Strandvej. Foto Esbjerg Kommune
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ARKENWALK I ISHØJ
Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN har 
valgt det projekt, som skal blive til en helt 
ny kunststi fra Ishøj Station til kunstmuseet 
ARKEN. Stien, der kommer til at hedde AR-
KENWALK, er udviklet af billedkunstner 
Jeppe Hein, arkitekt Kristine Jensens Teg-
nestue og Creator Projects.

Siden sommeren 2017 har fire hold af kunst-
nere og arkitekter arbejdet på at udvikle idéer 
til en kunstnerisk sti, som hænger sammen 
både kunstnerisk, arkitektonisk og økono-
misk. Herfra er vinderprojektet er valgt.

ARKENWALK er et samarbejde mellem 
Ishøj Kommune, Realdania og kunstmuseet 
ARKEN. Formålet med den nye 2,2 km lange 
sti er at binde Ishøj bedre sammen og sam-
tidig gøre det lettere for ARKEN’s gæster at 
finde fra Ishøj Station til kunstmuseet.

Stien vil begynde ved Ishøj Station og løbe 
igennem en tæt trafikeret stationsplads, et liv-
ligt beboelsesområde, en mørk tunnel, et stille 
villakvarter og strandparken med eng og søer.

De forskellige områder, som ARKENWALK 
vil passere, skal fremstå som en kunstpark. 
Områderne vil få forskellige typer beplant-
ning, der fremhæver områdernes karakter, 
mens en række lysskulpturer – i form af knald-
røde, bøjede gadelamper – vil stå som vejvisere 
langs ruten. Målet er at give Ishøjs borgere og 
ARKEN’s gæster en inddragende og sanselig 
kunstoplevelse ud over det sædvanlige. 

ARKENWALK forventes realiseret i 2019.
Inf. https://realdania.dk/nyheder/2018

Luftfoto Ishøj Kommune

Illustrationer Arkitekt
Kristine Jensens Tegne-
stue og Jeppe Hein
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ESBJERG
Annemarie Lund

LANDSKAB 6-2018 rummer historien om en planlagt, relativ ung bys parkpolitik. Da Rigsdagen i 1868 ved-
tog lov om anlæggelse af en havn ved Esbjerg lå der kun to gårde og tre huse med blot 23 indbyggere i et for-
blæst hedelandskab. Fra 1890’erne voksede fiskeriet voldsomt, i 1970’erne blev olieudvinding i Nordsøen 
rentabel og gjorde Esbjerg til center for olieaktiviteter, og de seneste 20 år har vindenergiudvikling og ud-
skibning af vindmøller bidraget til byens udvikling. Først efter Anden Verdenskrig kom der rigtig gang i 
byens vækst. Arkitekt og professor Steen Eiler Rasmussen fik til opgave at udarbejde en udviklingsplan, og 
Esbjerg Dispositionsplan, fra 1949 blev en meget grøn plan.

Steen Gelsing beskriver dette i de to indledende artikler Fra barsk og vindblæst nybyggerby til blom-
strende grøn energimetropol og Esbjergs grønne historie. Han fortæller, hvordan et af udviklingsplanens mål 
var at skabe læ og frodighed: ’Der var plads til de brede, lægivende skovbælter og hegn omkring bydelene; 
der var plads til de store bynære landskabskiler og til nye bydele med rummelige parcelhusgrunde og store 
fælles grønne friarealer.’ Esbjerg har en relativ tæt bykerne omgivet af villakvarterer, etage- og parcelhus-
områder. Steen Eiler Rasmussen så Esbjerg som en grøn haveby, og foreslog at bevare og udvikle de åbne 
naturgivne landskabskiler til at adskille bydelene. Fovrfeldkilen blev i planen fastlagt som landskabskile.

I artiklen De bynære landskabskiler uddyber Mette Esbjerg Jørgensen og Steen Gelsing den overord-
nede grønne struktur omfattende fire landskabskiler, en grøn ring og kyststrækningen. Mette Esbjerg Jør-
gensen, Ulla Lyngs Ladekarl og Mette Lise Ginnerup skriver uddybende om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal.

I Niels Bankes grønne Esbjerg tegnes et kærligt portræt af en passioneret stadsgartner. Dette viser, hvor 
stor betydning hans virke har haft for byen. Lars Bach og Mette Esbjerg Jørgensen siger, ’at Esbjerg i dag 
er så grøn og frodig, skyldes i høj grad, at stadsgartner og senere vej- og parkchef Niels Banke tilførte byen 
store grønne værdier i kraft af sin gartneriske faglighed, nysgerrighed og personlighed. Fynboen Niels Banke 
kom fra en stilling som landskabsarkitekt i Odense Kommune, og han blev ansat som stadsgartner i Esbjerg 
Kommune i 1979. Banke tilhører den nye generation af unge stadsgartnere, der sammen med Lars Østerbye 
i Herning, Per Glad i Odense, Børge Clausen i Aalborg og Søren Bjerregaard i Lyngby-Taarbæk tænkte nyt 
og anderledes om parkforvaltningen.’

Karen Margrethe Bak fortæller om Esbjergs få traditionelle parker: Byparken anlagt 1884, Vognsbøl-
parken anlagt som Vognsbøl Plantage i 1902, I.C. Møllerparken, der er udviklet siden 1995 på et tidligere 
kirkegårdsområde, samt Remiseparken, som siden 2007 etableres på en gammel remisegrund. 

Udviklingen af byens torve, pladser, små opholdssteder og gader beskrives i Livet i midtbyen. Steen Gel-
sing fremhæver, at Esbjerg som følge af sin rationelle plan ikke har ’de små pladser og skæve hjørner, som 
man ser i mange ældre byer, hvor der er plads til træer, ophold og spontan sammenkomst for gadens bebo-
ere.’ Derfor indrettes de bredeste sidegader med ’mini’-parker i solsiden, og en helhedsplan og en samlende 
lokalplan for Esbjerg midtby viser, hvordan midtbyen kan gøres grønnere.

Steen Gelsing og Tine Kierkegaard fortæller i Betydningen af gadetræer i byen, at der genplantes ca. 
300 nye gadetræer om året og i et varieret artsvalg. Store og flere træer i bybilledet er også vigtige af kli-
mamæssige årsager. Så for at fastholde byens grønne præg plantes gadetræer, hvor det er muligt, også på 
de få ’skæve’ hjørner. Langs hovedindfaldsvejene til Esbjerg by plantes store, markante vejtræer, og hver 
ottende parkeringsbås i et parkeringsområde skal være tilplantet med træer. Ældre boligområders gamle 
træer bevares, og ved alle nye bolig- og erhvervsudstykninger ønskes udlagt brede rabatter, så der er optimal 
plads til træerne. Niels Bankes Plant et træ i forhaven-kampagne gav træer i private haver; også de bevares. 

Alt i alt dokumenteres en væsentlig og betydende parkpolitik, der har affødt store, åbne landskabski-
ler, brede hegn, robuste læplantninger, rummelige parker, utallige gadetræer, solrige ’mini’-parker i små 
sidegader og karaktergivende træer i forhaver, hvilket tilsammen beriger og gør Esbjerg forbilledlig. AL
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FRA BARSK OG VINDBLÆST NYBYGGERBY 
TIL BLOMSTRENDE GRØN ENERGIMETROPOL
Steen Gelsing

I år fejrer Esbjerg, at det er 150 år siden, at 
man begyndte på anlæggelsen af Esbjerg 
Havn og dermed også Esbjerg by.

Fra at have været nogle ganske få forblæ-
ste fiskerhytter på kanten af Vadehavet er 
Esbjerg siden vokset til nu at være Danmarks 
femtestørste by.

Som en af landets yngste byer er der foto-
dokumentation over hele byens udvikling, lige 
fra et forblæst hedelandskab til en driftig og 
meget grøn storby med store grønne og fro-
dige bynære rekreative landskaber.

Alt dette skyldes udelukkende en sær-
lig sejlivet vestjysk ånd og tankegang blandt 
byens borgere, planlæggere og politikere. 

Esbjerg nyeste vartegn, skulpturgruppen Mennesker ved Havet, også kaldet De Hvide Mænd, af Svend Wiig Hansen, skuer ud over havet fra Esbjerg Strand. 
Foto Esbjerg Kommune
Esbjerg’s newest landmark, the sculpture group ‘People by the Sea,’ also known as ‘The White Men,’ by Svend Wiig Hansen, gaze out to sea from the dunes on Esbjerg Beach. 
Photo Esbjerg Municipality

Lige fra starten har man vidst, hvad man ville 
med byen. Der er hurtigt blevet sat nogle mål 
og lavet stærke og sikre udviklingsplaner, og 
dem har man så fulgt trofast.

Et af de første store og meget synlige mål 
har været, at her skal skabes læ og stor fro-
dighed. Fordi Esbjerg startede på en bar mark, 
har man haft pladsen til at realisere dette mål. 
Der var plads til de brede, lægivende skovbæl-
ter og hegn omkring bydelene; der var plads 
til de store bynære landskabskiler og til nye 
bydele med rummelige parcelhusgrunde og 
store fælles grønne friarealer. 

Man har også haft tålmodigheden til at 
vente på de mere delikate byrum og parker, 

indtil de store lægivende rammer var vokset 
op. Det har måske nok givet tidligere besø-
gende et indtryk af, at Esbjerg ikke var helt 
med på beatet, når det gjaldt de nyeste ten-
denser inden for by- og landskabsdesign. 

Nu er rammerne og klimaet til at arbejde 
med de mere delikate løsninger, og i disse år 
er Esbjerg inde i en rivende udvikling som 
energimetropol, hvor der bliver bygget nyt og 
højt, og hvor der bliver kælet for detaljerne på 
gader, torve, pladser og i byens grønne anlæg.
Steen Gelsing, landskabsarkitekt,
Esbjerg Kommune
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Esbjerg Kleve. Her startede det hele for 150 år siden. Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Esbjerg Kleve. It all started here 150 years ago. Esbjerg City Historical Archives

Tegning fra Baunehøj mod Dokhavnen, 1879. 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Drawing from Baunehøj hill toward 
the Dokhavnen harbor, 1879.
Esbjerg City Historical Archives
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ESBJERGS GRØNNE HISTORIE
Steen Gelsing

Historien kort fortalt
I dag er Esbjerg Vestkystens hovedstad. Kom 
man derimod til Esbjerg i 1867, bestod den af 
to gårde og tre huse, og der var 23 indbyggere. 
Esbjerg var blot en bebyggelse i Jerne Sogn.

Udviklingen kom først i gang, da Rigsda-
gen vedtog loven om anlæg af en havn ved 
Esbjerg den 24. april 1868. Efter krigen mod 
Preussen i 1864 havde Danmark mistet alle 
sine havne på den jyske vestkyst, og nu blev 
det et politisk krav at få en ny havn på den 
danske vestkyst til især at håndtere landbru-
gets eksport af levende kreaturer, svin og får.

Den 15. august 1874 åbnede havnen for 
besejling, men helt færdig blev den først i 
1878. I alt 250 meter kaj var der fra begyndel-
sen. Fiskeri tænkte ingen på, ej heller at der 
ville komme en by ved havnen, men det kom 

til at gå anderledes. Den sparsomme, men sta-
digt voksende bebyggelse gav grobund for et 
begyndende handelsliv med købmænd, slag-
tere og bagere, ligesom de første fiskere fandt 
vej til Dokhavnens rolige bassin. 

Da eksporten af levende kreaturer blev 
mødt med udenlandsk told, kunne Esbjerg 
Havn heldigvis bruges til eksport af smør og 
bacon, som blev dansk landbrugs nye eks-
portvarer. Det skete samtidig med en massiv 
industrialisering i Danmark, og hurtigt blev 
Esbjerg omtalt som stedet, hvor chancerne 
var bedre. Viste de sig ikke at være det, var 
afstanden til Englandsbådene og dermed det 
store udland kort. Samtidig med at byen vok-
sede, kæmpede esbjergenserne for at få deres 
by udbygget med skoler, kirke, ting- og arrest-
hus osv.

Fra 1890’erne og de næste mange år voksede 
fiskeriet voldsomt, og omkring 1970 hørte 
over 600 fiskerfartøjer hjemme i Esbjerg. 
I slutningen af 1960’erne gav eftersøgningen 
af olie i Nordsøen resultat, og med energi-
krisen i 1973 blev udvindingen rentabel. Det 
hvirvlede Esbjerg ind i et offshoreeventyr, 
som gjorde byen til Danmarks første og ene-
ste center for olieaktiviteter.

Inden for de seneste 20 år er olien blevet 
suppleret med vindenergi, og i dag er Esbjerg 
Danmarks absolutte energimetropol. Udskib-
ning af vindmøller præger ikke blot havnens 
område, men også landeveje og rundkørsler i 
og omkring byen og på havnen.

Stedet, hvor eventyret begyndte i 1868 
med to gårde, tre huse og 23 indbyggere, læg-
ger i dag navn til en kommune, der efter struk-

Esbjerg by og havn i dag. Havnen strækker sig i dag over 12 km kajanlæg. Foto Esbjerg Kommune
Esbjerg city and harbor today. The harbor dock area stretches more than 12 Km. Photo Esbjerg Municipality
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turreformen i 2007 med sammenlægningen af 
Bramming, Ribe og Esbjerg kommuner samt 
Grimstrup Sogn fra den daværende Helle 
Kommune har over 115.000 indbyggere. De 
250 meter kaj er vokset til over 12 km, og på 
Esbjerg Havn er der for øjeblikket ca. 270 
virksomheder og ca. 8.000 arbejdspladser. Der 
er indregistreret 16 fiskekuttere i Esbjerg på 
over 40 bruttoregistertons. 

Esbjerg Havn er således stadig af afgø-
rende betydning for byen, men esbjergen-
serne arbejder i dag i vid udstrækning inden 
for industri og serviceerhverv, der ikke er til-
knyttet havnen.

En by med en plan
Efter Anden Verdenskrig, da det igen blev sik-
kert at sejle på havene, kom der rigtig gang i 
Esbjerg. 

Byrådet så derfor et stort udviklingspo-
tentiale for Esbjerg som en storby, og man 
fandt behov for at få lavet en udviklingsplan, 
så man havde et redskab at styre efter. Det 
blev arkitekt og professor Steen Eiler Ras-
mussen, som fik opgaven med at formulere 
denne udviklingsplan, og i 1949 lå Esbjerg Dis-
positionsplan klar.

Planen indeholdt afsnit om: Naturgeogra-
fiske forhold, trafikken udefra, kvarterforde-
ling, grønne områder, bebyggelsens regule-
ring ved byggevedtægt og offentlige bygninger 
og anlæg. Planen er gennemgående en meget 

grøn plan, og Steen Eiler Rasmussen noterer 
sig at: ”Man finder overalt i Esbjerg bestræ-
belser for at skaffe befolkningen grønne 
områder, bestræbelser, som må danne grund-
laget for dispositionerne i helhedsplanen”. 

Landskabskiler i byen
I 1949 var Esbjerg kendetegnet ved, som den 
også er det i dag, en meget tæt urban byker-
ne uden mange grønne tiltag og så et meget 
stort opland bestående af villaer og almene 
boligblokke nærmest bykernen – og i nyere 
tid meget store parcelhusområder i de om-
givende forstæder, der nu er blevet en del af 
Stor-Esbjerg.

Steen Eiler Rasmussen så Esbjergs frem-
tidige grønne profil som en grøn haveby, men 
så også behovet for at bringe naturen tæt ind 
i byen for at give borgerne en differentie-
ret naturoplevelse med meget større grønne 
områder: ”Man har nok af små haveafdelin-
ger i de private haver, i boligkompleksernes 
anlæg og i de mindre legepladsanlæg, som 
en by må udstyres med. Det man savner, er 
store samlende træk, og det er derfor vigtigt 
at skabe anlæg med haverum, der er store og 
enkle i linierne”.

Hans forslag blev, at Esbjerg skulle bevare 
og udvikle de store åbne naturgivne land-
skabskiler, der adskiller de forskellige bydele, 
som bynære rekreative grønne områder. 
Måske nok som mere ’velplejede’ kiler end 

som egentlig natur, sådan som mange siden 
er blevet det.

Hans konklusion i Esbjerg Dispositions-
plan blev: ”Programmet for de grønne områder 
kommer altså til at omfatte: 1. haver knyttet til 
boligerne – enten det så er enfamiliehuse eller 
etageboliger, 2. permanente kolonihaveanlæg, 
3. mindre fællesanlæg eller pladser knyttet til 
boligkvarteret i snævrere forstand, 4. større 
anlæg med grønninger til boldspil etc., 5. mere 
reglementerede idrætsanlæg”.

Egentlige byparker ikke indgår i hans pla-
ner, og Esbjerg har da også kun ganske få tra-
ditionelle parkområder i dag.

Planen mundede ud i, at det, der i dag kal-
des Fovrfeldkilen, blev fastlagt som et stort 
byadskillende rekreativt rum, og at man 
fremover skulle tilstræbe at lave tilsvarende 
grønne kiler, efterhånden som byen udvik-
lede sig.

Grønne kiler, ringe og indfaldsveje
Steen Eiler Rasmussen lavede også en plan 
for Esbjergs kommende indfaldsveje, som han 
foreslog skulle ligge som brede veje omkran-
set af grønne bevoksninger eller hegn for igen 
at forstærke byens udtryk som en grøn by.

Denne dispositionsplan er i det store og 
hele blevet fulgt, og op gennem 1950’erne, 
60’erne og 70’erne etableredes de grønne 
kiler, grønne ringe og de brede grønne ind-
faldsveje, som i dag er så markante for Esbjerg, 

Tv. Esbjerg havn under opbygningen i 1869. Det hele startede på flad strand neden for kystskrænten, 
hvor Esbjerg by kom til at ligge. Foto Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Left. Esbjerg harbor during its establishment in 1869. It all started on a flat beach below the coastal slope, 
where Esbjerg developed. Photo Esbjerg City Historical Archives

De bynære grønne kiler rummer i dag naturoplevelser 
og et net af cykel- og gangstier, der gør det let for 
Esbjergs borgere at komme ud i områderne. 
Foto Esbjerg Kommune
The urban green wedges today house nature experiences 
and a net of bicycle and pedestrian paths, which make 
it easy for the local citizens to move out into the 
surroundings.
Photo Esbjerg Municipality
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Arkitekt, professor Steen Eiler Rasmussens grønne plan. Det mørkegrønne areal nordvest for byen er det rekreative landskabsområde, der nu hedder Fovrfeldkilen
Architect, professor Steen Eiler Rasmussen’s green plan. The dark-green area northwest of the city is the recreational landscape area, which is now known as the Fovrfeld Kilen wedge

og som gør, at alle i Esbjerg ikke har mere end 
små 10 minutters gang eller cyklen, førend de 
er ude i et grønt landskab.

Da stadsgartner Niels Banke kom til byen 
i 1979, blev et af hans største indsatsområ-
der at arbejde videre med dispositionspla-
nens hovedidéer. Og især at forstærke byens 
grønne områder ved at igangsætte en massiv 
tilplantning med læbælter og skovplantninger, 
så det bynære klima blev stærkt forbedret og 
knap så forblæst. Esbjergs grønne, men meget 
åbne profil blev over en kort årrække tilføjet 
en massiv lægivende frodighed, som gjorde 
byens bynære rekreative kiler og boligområ-
der meget mere attraktive at opholde sig i.

For at sikre udviklingen af den grønne 
struktur og de grønne områder blev der i 
1998 udarbejdet og politisk vedtaget den før-
ste rent grønne plan for Esbjerg, Grøn Sektor-
plan 1998-20??. Der var så meget nyt i planen, 
at man ikke turde sætte en slutdato på, derfor 
20??. Grøn Sektorplan lå indtil kommunesam-
menlægningen til grund for indslagene om de 
grønne områder i kommune- og lokalplanlæg-
ningen og byggesagsbehandling. 

Grøn Sektorplan var den første rent grøn-
ne plan for Esbjerg. Det var her den grønne 
struktur blev defineret med bolignære fri-
arealer, kvarters- og bydelsparker og bynære 
naturområder. Næsten alle de nye tiltag, der 
stod i planen, er gennemført i dag.

I 2009 blev der vedtaget en ny natur- og 
parkpolitik, der omfattede den nye storkom-
mune, og som indeholdt både park, natur og 
landskabstemaerne fra de tidligere kommuner 
og fra amtet. Planen blev lavet i et samarbejde 
med Thing & Wainø landskabsarkitekter ApS. 

Nutidige krav til de grønne områder
I de seneste mange år er det så det funktionel-
le indhold i disse nu frodige grønne områder, 
som der arbejdes med. Byens borgere har øn-
sker og krav til at kunne foretage sig noget, få 
oplevelser i byens grønne områder. 

Hvor en stor del af disse behov i 1949 
kunne opfyldes i den enkeltes villa- eller 
kolonihave, så er tendensen nu, at disse pri-
vate grønne rum nok stadig har en betydning 
for familielivet, men det er i de kommunale 
grønne områder, at man mødes med kolleger 

og venner og sammen foretager sig noget, som 
f.eks. cykling, motionsløb, leg, overnatning i 
shelters, naturoplevelser m.m.

Det stiller nye krav til de grønne kilers 
robusthed og indhold at tilbud, og det er det, 
der nu er en af hovedindsatserne for Vej & 
Parks landskabsarkitekter.

Endelig er Esbjerg nu også blevet en by, 
hvor behovet for læ, naturområder og større 
aktivitetstilbud suppleres med en efterspørg-

Natur- og parkpolitik
Esbjerg Kommune  |  Efteråret 2009

Det åbne land, marsken, kysten og Vadehavet

Grønne strøg og bynære naturområder

Grønne områder i byen
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sel på steder med ro til fordybelse og stille 
ophold, og hvor ønsket om frodig skønhed i 
form af mere parklignende tiltag er stigende. 
Det er ikke mere i egen have, at man finder 
staude-, rosen- og frugthaverne, det er i flere 
af kommunens grønne områder, at dette nu 
vinder frem. 
Steen Gelsing, landskabsarkitekt, 
Esbjerg Kommune

Grøn Sektorplan 1998-20?? udpeger og fastlægger retningslinjer for områder til skov, naturområder, landbrugsområder og bynære naturområder
Green Sector plan 1998-20?? designated and established guide lines for the area with woods, nature areas, agricultural areas and suburban nature areas

Esbjergs grønne anlæg indbyder til ophold i frodige og 
blomstrende omgivelser. Foto Esbjerg Kommune
Esbjerg’s green scheme invites citizens to enjoy the 
lush and flowering surroundings. 
Photo Esbjerg Municipality

BryndumGuldager Vester NebelHo Bugt
Tarp

Sønderris
Hjerting

Gjesing Skads
Andrup

Sædding

Kvaglund

Ålbæk

Jerne

Tjæreborg

Fanø
Nordby

Rindby

Hostrup Plantage

Ny LifstrupKravnsø
Hostrup

Forumlund

Myrtue Kokspang

Fuglbæk

Gl LifstrupHoffmanns
PlantageSønderhedeMarbæk Plantage Træden Tulsmark

Torrup Ølufvad
Forum

Sjelborg Plantage Vestervad
Hjerting Plantage

Astrup
Skærbæk

Guldager Plantage
SchæfergårdeFrøkær

Jegsmark
Bovbjerg BalleSjelborg

Søhale

Guldager
Station

Tobøl

Hygum

Esbjerg Lufthavn
Bryndumdam

Dyring

KnudeLangli Briksbøl
Lyshøjen

Oksvang Lunde
Sadderup

Kjersing

Smørpøt

Fovrfeld

Sloths Plantage

Tovrup

Solbjerg
Solbjerg Plantage

Østskoven
OpsneumUglvigBoldesager

Krogsgård  Mark
TradsborgFiskerihavn Nørremark

Novrup
Helmishede

Spøttrup
Trafikhavn VeldbækRørkær

Grønningen
Gammelby TangeDokhavn

Færgehavn
Sønderhavn Måde

Søren Jessens Sand Sønderby
Kikkebjerg

Allerup

Fanø
Vesterhavsbad

Sneum SluseNyby
Strand

Varde Å

Alslev Å

Hostrup Bæ
k

Alslev Å

Alslev Å

Nebel Sø

S
to

kb
ro

 B
æ

k

Guldager Møllesø

G
u

ld
ag

er M
øllebæ

k

Fo
vr

fe
ld

 B
æ

k

K
rogsgård

M
øllebæ

k

S
ka

ds
 B

æ
k

Fovrfeld Bæk

Sneum Å

N
ov

ru
p

 B
æ

k

Sne
um

 Å Skov

Naturområder iflg. Kommuneplanen

Landbrugsområder iflg. Kommuneplanen

Bynære naturområder

Grøn Sektorplan
Natur- og grønne områder

Signaturforklaring

Juni 1998

Mål 1:75000



164 LANDSKAB  6  2018

NIELS BANKES GRØNNE ESBJERG
Lars Bach og Mette Esbjerg Jørgensen

At Esbjerg i dag er så grøn og frodig, skyldes 
i høj grad, at stadsgartner og senere vej- og 
parkchef Niels Banke tilførte byen store grøn-
ne værdier i kraft af sin gartneriske faglighed, 
nysgerrighed og personlighed.

Fynboen Niels Banke kom fra en stilling 
som landskabsarkitekt i Odense Kommune, 
og han blev ansat som stadsgartner i Esbjerg 
Kommune i 1979. Banke var stadsgartner fra 
1979 til 1990, og i 1990 blev han i forbindelse 
med en omorganisering vej- og parkchef. 
En stilling han havde til sin død i sommeren 
2000.

Banke tilhører den nye generation af unge 
stadsgartnere, der sammen med Lars Østerbye 

i Herning, Per Glad i Odense, Børge Clausen i 
Aalborg og Søren Bjerregaard i Lyngby-Taar-
bæk tænkte nyt og anderledes om park- 
forvaltningen. 

Tåler ikke bar jord
Som noget af det første kastede Banke sig over 
tidligere tiders praksis med at luge og rive i 
plantninger og dermed bruge en masse res-
sourcer på at holde jorden fri for ukrudt. I et 
interview i foråret 1979 i Esbjerg Ugeavis ud-
taler han således: ”Jeg kan ikke tåle at se på 
bar jord. Det ærgrer mig hver gang, fordi det i 
praksis har vist sig, at man sagtens kan dække 
jorden med planter, der i det store hele kla-

rer sig selv. Vi bør koncentrere vore kræfter 
om helt andre ting end dette lugearbejde”. Det 
blev således et kendetegn for Bankes tid i Es-
bjerg at dyrke frodigheden. 

I 1979 så Banke de første tegn på elme-
syge i Esbjerg, og han fik fældet adskillige 
store elm. Dette medførte en del vrede læser-
breve, hvor en af skribenterne skrev: ”Rejs til 
Finland eller Sovjet (læserbrevet er fra 1981, 
altså før Sovjetunionen gik i opløsning) og 
bliv skovarbejder der, der er flere træer end i 
Byparken i Esbjerg”. Selv om det var i starten 
af hans ansættelse, frygtede Banke ikke pres-
sen og folkelige protester, når han kæmpede 
for en gartnerisk faglighed.

Niels Kr. Banke satte gang i omfattende plantning af gadetræer i byen, her på Baldursgade. Foto Medvind
Niels Kr. Banks initiated the extensive planting of street trees in the city, here on Baldursgade. Photo Medvind
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Stadsgartner Niels Kr. Banke. Foto Medvind
Park director Niels Kr. Banke. Photo Medvind 

Træer i forhaven
Banke var i høj grad forkæmper for frodighed 
og det grønne, og han syntes, at der var alt for 
få træer langs veje og gader i Esbjerg. Derfor 
satte han gang i en træplan, som i al sin en-
kelthed gik ud på at plante så mange vej- og 
gadetræer i byen som overhovedet muligt. 
Banke lærte hele organisationen, at små træ-
sorteringer, dvs. 6-8’ere og heistere, etablerer 
sig bedre end store størrelser træer. Derved 
fik man også det størst mulige antal træer ud 
af den økonomi, der var til rådighed. 

Stadsgartnerens tegnestue udarbejdede i 
perioden en masse planteplaner, så der blev 
plantet træer alle de steder, det var muligt i 

forhold til ledningsforholdene, oversigtsfor-
holdene og bredderne på græsrabatterne. Da 
der var mange steder, hvor der ikke var plads 
til at plante træer, startede Banke en Plant et 
træ i forhaven-kampagne, hvor kommunen 
plantede et træ hos dem, der gerne ville have 
et træ i forhaven.

Banke var handlingens mand, som havde 
teorien og de svære ord på plads. Banke var 
også en fantastisk farverig og inspirerende 
chef, og han var meget bevidst om, at en æn-
dring og udvikling kun ville finde sted, hvis 
alle medarbejdere trak samme vej. Banke gik 
altid forrest og var ikke bange for kritik fra 
hverken borgere eller pressen. 

Der opstod derfor en helt særlig kultur hos 
Stadsgartneren i Esbjerg både på kontoret og 
i marken, hvor alle arbejdede om det fælles 
mål at skabe flere og bedre grønne områder i 
kommunen til gavn og glæde for alle. 

Ny tilgang til plantning af større arealer
Banke var meget tidligt opmærksom på, 
hvordan man kunne sikre en bæredygtig ud-
vikling. Han var meget opmærksom på, hvor-
dan man ved at skabe læ kunne formindske 
udstrålingen fra bygningerne og dermed 
formindske energiforbruget, ligesom det 
at bruge af sprøjtemidler kunne forurene 
grundvandet. 

Plant et træ i forhaven 1989, som det ser ud i 2018 på Violskrænten. Foto Medvind
Plant a tree in the front yard 1989, as it appears in 2018 on Violskrænten. Photo Medvind
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Banke udviklede derfor et plantningsprincip 
til større plantninger i nye boligområder og 
på større bynære kommunalt ejede arealer. 
Plantesammensætningen bestod af en meget 
stor andel af hurtigtvoksende træer som pil og 
poppel. Planteafstanden var stor, 2,25 x 2,25 
meter, så plantningen kunne holdes ren med 
traktormonteret radrenser/harve. Efter få år 
stod der en skovagtig plantning med mange 
pil og poppel. 

Plejen gik herefter ud på at rydde de hur-
tigtvoksende træer i takt med, at de blivende 
træer som eg, bøg, ask, lind, ahorn m.v. groe-
de til. Det endelige resultat blev en skov, som 
bestod af længelevende træer af gode danske 

provenienser. Når der blev ryddet og udtyn-
det i plantningerne, blev træet naturligvis lig-
gende i skovbunden, dels for at gøre udtyndin-
gen billig og rationel, dels for at skabe mere liv 
i skovbunden.

På flere centrale steder i byen blev der 
plantet store træer af eksempelvis eg og bøg, 
der blev flyttet fra plantninger, der allige-
vel skulle udtyndes. Flytningen skete fra de 
større randplantninger og bynære skove, og 
ideen var, at smukke værdifulde træer i ste-
det for at blive fældet blev flyttet til et sted, 
hvor der skulle være et hurtigt resultat, og 
som så ud af noget med det samme. De træer, 
der skulle flyttes, blev udpeget om sommeren. 

Den efterfølgende vinter blev de rodstukket, 
og efter en vækstsæson blev træerne gravet 
fri et stykke uden for det sted, hvor der var 
blevet rodstukket. Klumpen blev sikret med 
lærred og plast og løftet med kran og umiddel-
bart derefter kørt ud og plantet i et i forvejen 
udgravet plantehul. 

Bankes arv
Banke har haft en kolossal stor indflydelse på, 
at Esbjerg er en meget grøn by i dag. At der er 
så mange bynære skovarealer og brede rand-
plantninger, og at der er så mange vej- og gade- 
træer både langs de store indfaldsveje, i er-
hvervsområderne og i boligområderne. 

FOTO GADETRÆER ØNSKES
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Det er et stort ønske for faget og dermed for 
byerne og kommunerne, at det grønne om-
råde igen bliver lige så højt prioriteret ude i 
kommunerne, som det blev dengang sidst i 
1970’erne, hvor Banke blev stadsgartner i Es-
bjerg. 

Der skal også fremover være nogle, som 
kan give politikerne de svære valg, som da 
Banke i 1989 gav politikerne i Esbjerg Byråd 
valget – mælkebøtter eller gift, hvor mælke-
bøtterne vandt over giften.
Lars Bach, landskabsarkitekt MDL, indehaver 
af Bachlandskab og Mette Esbjerg Jørgensen, 
landskabsarkitekt MDL, Esbjerg Kommune

Tv. Helhedsplan for randplantninger i Grønlands- 
parken, 1982. Esbjerg Kommunes tegningsarkiv
Left. Comprehensive plan for fringe planting in Grøn-
lands park, 1982. Esbjerg Municipality drawing archives

Planteprincip for randplantning på Tarphagevej 1986 
Plant principle for fringe planting along Tarphagevej 1986

Brede randplantninger plantet i 1990’erne giver læ omkring boligområderne i Hjerting i 2016. Foto Esbjerg Kommune
Wide fringe planting established in the 1990's offers shelter around the housing areas in Hjerting in 2016. Photo Esbjerg Municipality
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DE BYNÆRE LANDSKABSKILER
Mette Esbjerg Jørgensen og Steen Gelsing

Esbjergs grønne struktur er bygget op om-
kring kysten og de store naturprægede land-
skabskiler. 

Landskabskilerne er bynære naturområ-
der, der adskiller de enkelte byer og bydele og 
samtidig skaber sammenhæng fra kysten ud 
til det omgivende åbne landskab. Landskabs-
kilerne trækker naturen tæt ind til boligom-
råderne. Det er de færreste boligområder i 
Esbjerg, der har mere end 1 kilometer til et 
bynært naturområde.

Alle kilerne er indbyrdes forbundet med et 
rekreativt stinet. Man kan derfor gå eller cykle 
ad et sammenhængende grønt stinet på tværs 
af hele Esbjerg.

Den bynære kyststrækning
Kysten er et af Esbjergs vigtigste rekreative 
naturområder. Den bynære kyststrækning 
går fra Marbækområdet i nord til Måde i syd. 

På strækningen fra havnen mod nord til 
Varde Ås udløb er der gode adgangsforhold, 
hvor man kan gå på stier langs vandet eller på 
stranden. Om sommeren er det her, det gode 
strandliv med badning og solbadning kan 
foregå, mens det om efteråret og vinteren er 
her, man kan blive blæst godt igennem på en 
vandretur langs stranden.

Allerede i 1913 sikrede Byrådet ved en 
deklaration, at en stor del af arealerne langs 
Sædding Strand blev opkøbt af Esbjerg Kom-

mune. I forbindelse med kystsikringen i 
1990’erne kunne lodsejerne desuden afstå 
strandgrunde til kommunen mod at slippe for 
at betale bidrag til kystbeskyttelse. Det er det, 
som i dag er de åbne naturarealer, der ligger 
langs Sædding Strandvej, der sikrer udsigten 
over indsejlingen og Ho Bugt fra vejen.

På grund af den lovpligtige terrorsik-
ring ligger Esbjerg Havn som en barriere for 
adgangen til vandet videre mod syd. Der er 
dog adgang for befolkningen til havnen på tre 
lokaliteter: Ved det nye Esbjerg Strand med 
den kommende lystbådehavn, til den tidligere 
fiskerihavn og til Dokhavnen, der er Esbjergs 
første havnebassin. Landgangen, der er en 

Esbjergs grønne struktur med de store kiler. Kommuneplankort
Esbjerg’s green structure with the large wedges. Municipal plan map
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cykel- og gangbro, går fra Esbjerg midtby til 
Dokhavnen og skaber forbindelse mellem by 
og havn.

I Esbjerg Byplan er der planer om at for-
bedre adgangen til den sydlige del af kysten, 
ved at anlægge en ny sti mellem Måde og 
Darum-Tjæreborg dige. 

Esbjergs bynære landskabskiler
De bynære landskabskiler danner overgang 
og forbindelse mellem kysten, det åbne land 
og bydelene. Der er tre store bynære land-
skabskiler, Guldager Ådal, Fovrfeld Ådal og 
Den Grønne Ring. Landskabskilernes belig-
genhed er betinget af, at de rent jordbunds-

mæssigt ikke har været egnede til bebyggelse. 
Typisk er det ådale og våde lavbundsområder, 
der ofte er § 3-beskyttede naturområder eller 
fredede områder.

Disse bynære naturområder er kommu-
nalt ejede og offentligt tilgængelige. En stor 
del af de åbne naturområder afgræsses af 
kvæg eller får. Der er stiadgang til indhegnin-
gerne gennem stenter eller klaplåger.

De bynære naturområders stisystemer 
samler i princippet bydelenes mange stifor-
bindelser og leder de besøgende til kysten og 
til det åbne lands overordnede landskabsstier. 

I udformningen af kommunens grønne 
kiler tilstræbes det, at der kan udfolde sig et 

Langs Sædding Strandvej er der flere åbne arealer uden bebyggelse. Herfra er der udsigt til Fanø, de mange skibe 
til Esbjerg Havn – og næsten helt til England. Foto Esbjerg Kommune
Along Sædding Strandvej coastal road there are several open areas. From here there is a view to the island of Fanø, the many ships 
at Esbjerg Harbor – and almost all the way to England. Photo Esbjerg Municipality

Tv. Hjerting Strandpromenade i den kystnære stræk-
ning er et af Esbjergs helt store udflugtsmål. 
Foto Esbjerg Kommuner
Nederst. Hjerting Strandpark afslutter Sjelborg Kilen 
med Esbjergs eneste badebro ud i Vadehavet. 
Foto Esbjerg Kommune
Left. Hjerting Strand Promenade along the coastal 
stretch is one of Esbjerg’s major excursion spots.
Photo Esbjerg Municipality
Bottom. Hjerting Strandpark terminates the Sjelborg 
Kilen wedge with Esbjerg’s only bathing jetty out in the 
Wadden Sea. Photo Esbjerg Municipality
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aktivt uorganiseret friluftsliv. Motionsløb, 
cykling, gåture, hundeluftning og leg i natu-
ren er eksempler på nogle af de funktioner, 
som kilerne rummer. Samtidig bliver naturen 
i områderne beskyttet, og der er stille områ-
der, hvor man kan opleve naturen og finde ro 
fra en stresset hverdag.

Der er egentlig ikke fastsat retningslinjer 
for afstande til et bynært naturområde, men 
normalt ligger de ikke længere væk, end at 
man kan gå til dem inden for et kvarter til en 
halv time. 

Befolkningsgrundlaget omkring land-
skabskilerne er undersøgt inden for en af-
stand af 500 m og 1.000 m fra kilerne. F.eks. 
bor der inden for 500 m af Fovrfeld Ådal 11.500 
personer, mens der omkring Den Grønne Ring 
bor 15.000 personer. Inden for en afstand af 
1.000 m er der 27.000 personer omkring Fovr-
feld Ådal og 30.000 omkring Den Grønne Ring. 
Det viser, at der er mange brugere inden for en 
kort afstand. Jo nemmere og kortere adgangen 

er til de bynære naturarealer, jo mere bliver 
de brugt.

Landskabskilerne har forskellig karak-
ter. Fovrfeld og Guldager Ådal-kilerne består 
af våde engarealer omkring vandløbene. Den 
Grønne Ring består dels af arealerne omkring 
vandløbene Fovrfeld og Kvaglund Bæk, dels af 
åbne grønne arealer mellem de store boligfor-
eninger i den østlige del af byen. 

Fovrfeldkilen
Fovrfeldkilen forløber langs Fovrfeld Bæk fra 
Esbjerg Strand til Guldager Stationsby. Om-
rådet består af store våde engarealer, der er 
under tilgroning. Fovrfeld Bæk modtager en 
stor del af overfladevandet fra de omgiven-
de bebyggelser. Mod øst ligger Nørreskoven. 
Dele af Nørreskoven og dele af engarealer-
ne er indhegnet til dyrehave med krondyr og 
dådyr. De øvrige engarealer afgræsses af kvæg. 
I den nordlige del af kilen ligger Midtgård, der 
er naturformidlingscenter for børn og unge.

Igennem området fra kysten til Guldager Sta-
tionsby i nord forløber Krebsestien, der er en 
meget anvendt gang-, cykel- og løbesti. 

Der er netop udarbejdet en helhedsplan 
for Fovrfeld Ådal, der skal skabe synergi 
mellem klimasikring, naturgenopretning og 
rekreativ anvendelse af ådalen.

Guldager Ådal
Guldager Ådal består af arealerne omkring 
Guldager Møllebæk og forløber fra kysten til 
Guldager Kirkeby. Den består ligesom Fovr- 
feldkilen af de våde enge langs Guldager Møl-
lebæk, men også af private dyrkede land-
brugsarealer. Stinettet i Ådalen forbinder 
bydelene Sædding og Hjerting til kysten og 
stranden. 

I den nordlige del af kilen ligger Guldager 
Idrætscenter, i området er der flere hestepen-
sioner og en rideskole. I skoven ved kælkebak-
ken er der mountainbikespor med flere svær-
hedsgrader og en indhegnet hundeskov.

En af stierne i den mere naturprægede del af en landskabskile. Man er midt ude i naturen, og alligevel ikke længere væk fra hjemmet, 
end man lige kan løbe hjem og hente madpakken, hvis man skulle have glemt den. Foto Esbjerg Kommune
One of the paths in the more scenic part of the landscape wedge. One is out in the middle of nature, and yet no further from home, 
then one can run back and pick up a lunch box, if one has forgotten it. Photo Esbjerg Municipality
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Fovrfeldkilen. Midt inde i storbyen er man kun få 
minutters gang fra at komme ud i naturen. 
Foto Esbjerg Kommune
Fovrfeldkilen wedge. In the middle of the city, one has 
only a few minute walk out to the scenic surroundings
Photo Esbjerg Municipality

Guldager Ådal. Foto Steen Gelsing
Guldager Ådal. Photo Steen Gelsing 
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I den østlige del af Den grønne Ring ligger et stort idræts- og læringsanlæg 
med mange forskellige idræts- og fitnessaktiviteter. Området bruges af 
University College Syddanmarks læreruddannelse i idrætsundervisningen, 
men bruges også af de lokale og som udflugtsmål for hele byen. 
Foto Esbjerg Kommune
In the eastern part of The Green Ring, lies a large sports and training 
facility with many different athletic and fitness activities. The area is used 
by UC Syd university’s courses in athletics, but is also used by the local 
population and as an excursion spot for the entire city. 
Photo Esbjerg Municipality

Esbjergs fremtidige grønne struktur. Fra Esbjerg Byplan Esbjerg’s future green structure. From Esbjerg City Plan

Den Grønne Ring
Den Grønne Ring forløber fra Esbjerg Strand 
nord for havnen i en ring ind i landet til Måde 
syd for havnen. Der er en nogenlunde sam-
menhængende stiforbindelse hele vejen 
rundt. Den Grønne Ring adskiller sig fra de to 
andre landskabskiler ved, at den østlige del 
er mere parkmæssigt anlagt. Det er et smal-
lere grønt område, der forløber igennem en 
tæt befolket etagebebyggelse. Den vestlige 
og nordlige del af Den Grønne Ring består af 
bynær natur langs Fovrfeld og Kvaglund bæk. 
Områderne er våde og afvander og forsinker 
regnvandet fra bydelen. Der ligger flere store 
regnvandssøer i området, og engene afgræsses 
af kvæg. Som en del af kilen ligger Den Hem-
melige Skov, et skovområde som ligger lidt 
gemt, men som er et yndet udflugtsmål for 
børneinstitutioner og de lokale ældrecentre.

Fremtidig byudvikling
Efterhånden som Esbjerg vokser, bliver det 
aktuelt at inddrage ny jord til nye bynære na-
turområder. 

Et kriterium for udpegning af nye grønne 
kiler er, at de skal være så rummelige, at de 
også kan bruges i forbindelse med klimatil-
pasning, hvilket stiller nye krav til områdernes 
lokalisering, størrelse og rekreative funktion.

For også i fremtiden at have kort til bynær 
natur er der i Esbjerg Byplan udlagt en ny ydre 
grøn ring, som vil omslutte hele Esbjerg. Den 
vil skabe afstand til de fremtidige byudvidel-
ser, der tænkes opført som nye forstæder og 
samtidig definere disse som nye selvstændige 
bysamfund. 
Mette Esbjerg Jørgensen, landskabsarkitekt 
MDL, Esbjerg Kommune og Steen Gelsing,
landskabsarkitekt, Esbjerg Kommune
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TEMAPARKER I ESBJERG 
Karen Margrethe Bak

Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøud-
valget vedtog i foråret 2018 en række politi-
ske indsatsområder, som man vil arbejde med 
i den igangværende Byrådsperiode.

På det grønne område handler indsatserne 
om udarbejdelse af vision og overordnede tan-
ker for byens beplantning og grønne områder, 
bynær natur, adgang til det åbne land, sam-
menhængende stisystemer og naturen som 
danskernes foretrukne motionsrum.

Et af de tre indsatsområder er tematise-
ring af de grønne områder og parker ud fra 
områdets forskellige formål, anvendelse og 
aktiviteter. Fra de stille meditative områder 
til de meget aktive områder.

Tematikken og individualiteten er alle-
rede til at tage og føle på i Esbjergs centrale 
parker. I.C. Møllerparken er den stille park, 
Byparken er parken til kulturoplevelser og 

skaber sammenhæng mellem by og havn, 
Vognsbølparken er event-, motions- og natur-
område, og Remiseparken bliver de unges 
park.

I.C. Møllerparken – den stille park
I.C. Møllerparken er et eksempel på, hvordan 
den gamle kirkegård ved Vor Frelser Kirke 
igennem to omlægninger blev omdannet til 
en stemningsfuld park, efter at den blev ned-
lagt som begravelsesplads i 1995. Parken har 
sit navn efter I.C. Møller, som var en af Es-
bjergs driftige pionerer.

’Fornyelse med respekt’ var kernen i reno-
veringsarbejdet, som blev udført efter planer, 
der var udarbejdet af arkitekt Helene Plet. Der 
blev bygget videre på alle stedets gode ele-
menter: træerne, plænen og stemningen, som 
de mange gamle og bevaringsværdige gravsten 

giver. Samtidig blev der tilføjet et helt nyt lag 
af park, der inviterer til ophold, bevægelse, 
solbadning. Der blev også tilføjet en ny stor 
vandkunst sammen med blomsterbede og nye 
møbler. Den nye park er blevet et åndehul, en 
lille oase midt inde i byen, som indbyder til ro 
og eftertanke.

Året igennem byder parken på smukke 
oplevelser. Fra det tidlige forår blomstrer for-
årsløgene, senere står buske og træer i fuldt 
flor, og bøgen springer ud. Hen på somme-
ren blomstrer stauderne, hvorefter horten-
sia tager over med blomster til hen i efteråret 
sammen med de smukke høstfarver. Vinte-
ren byder på fine grenstrukturer i kontrast 
til den mørke stedsegrønne beplantning fra 
tiden som kirkegård.

I forbindelse med renoveringerne blev en 
del gravsten flyttet og samlet i lapidarier for at 

I.C. Møllerparken. Ligger som en grøn oase i midtbyen. Parken var tidligere kirkegård 
til Vor Frelser Kirke, der ses nederst i billedet.Foto Esbjerg Kommune

I.C. Møllerparken. Lies like a green oasis in the middle of the city. The park was a former cemetery 
for Vor Frelser Church, which can be seen at the bottom of the picture. Photo Esbjerg Municipality

I.C. Møllerparkens store græsflader blev hurtigt blevet taget i brug af midtbyens borgere. Foto Esbjerg Kommune
I.C. Møllerparken’s large grass surfaces are rapidly occupied by the city center citizens. Photo Esbjerg Municipality
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Vandkunsten i I.C. Møllerparken. Foto Esbjerg Kommune Fountains in I.C. Møllerparken. Photo Esbjerg Municipality

skabe bedre plads til ophold og leg i den sol-
rige østlige del af parken. Det skete i samar-
bejde med Byhistorisk Arkiv og Nationalmu-
seet, som gennemgik og registrerede alle sten 
og kom med anbefalinger til stenenes frem-
tidige placering med hensyntagen til byens, 
personernes og stenenes historie. Afholds-
manden og brygmesteren skulle jo nødigt stå 
side om side.

Den nye store vandsten er det centrale 
omdrejningspunkt i parken. Som en 40 m lang 
mørkeblå glasstang skyder den sig ud af jor-
den – glinsende af vand. Vandstenen skaber 
et flot indgangsparti fra Kirkegade, hvor den 
understreger den bymæssige akse i Norges-
gade, der udspringer i den flotte gamle bane-
gårdsbygning og ender i parken. 

I hverdagene er stenen dækket af en glinsen-
de vandfilm og den meditative rislen af vandet 
kan nydes på Vandpladsen. I weekenden, ved 
festlige lejligheder, eller når en borger sender 
en sms, får stenen et andet liv, idet en række 
fontæner rejser sig fra den og giver mere drøn 
på vandet.

Byparken – kultur og sammenhæng 
mellem by og havn
Byparken er Esbjergs første park og ligger på 
Esbjerg Kleve – en stejl kystskrænt mod hav-
nen. Parkens primære kvaliteter er de store 
bøgetræer, der står på skråningerne ned til 
Hulvejen og Adgangsvejen samt en flot ud-
sigt over havnen fra Vandtårnet, amfiteateret 
og den nye Landgangen. 

Lapidarierne er samlet i mindre staudehaver.
Foto Esbjerg Kommune
The lapidarium is gathered in small herbaceous gardens. 
Photo Esbjerg Municipality
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I Byparken ligger Kunstmuseet og Musikhu-
set Esbjerg, nogle af Esbjergs markante kul-
turinstitutioner.

Byparken blev anlagt i 1884 af Dr. Bruun, 
der meget visionært mente, at området kunne 
udnyttes som lystanlæg for Esbjergs borgere. 
Området blev tilplantet med løvtræer, som 
en modsætning til Vestkystens mørke klit-
plantager. Parken fremstod som en stor sam-
let landskabspark med snoede stier imellem 
høje træer i det skrånende terræn. 

Flere indgreb i forbindelse med byggeriet 
af først Kunstmuseet i 1962 og senere Musik-
huset i 1996 har imidlertid medført betyde-
lige indgreb i parken og derigennem udfor-
dret parkens indre sammenhæng. Parken er 
blevet opdelt af de store bygninger, og kun en 

smal skråning langs bagsiden af de store byg-
ninger binder de to dele sammen.

I dag fremstår parken som en grøn skrå-
ning med store træer, græsklædte lysninger 
og snoede grusstier. Under træerne i par-
kens østlige ende ligger en af byens to store 
udflugtslegepladser med fuglevoliere og 
offentlige toiletter, og neden for Kunstmuseet 
ligger amfiteateret med plads til ca. 2.000 til-
skuere og en overdækket scene, der blev byg-
get i 1998. Her er der gratis koncert hver ons-
dag i sommerperioden.

I de senere år er der sket en udvikling og 
forskønnelse af bymidten og gaderne omkring 
parken, hvilket bringer parken meget mere ’i 
spil’ som attraktion for turister og gør den 
mere nærværende for byens borgere. 

Med realiseringen af Landgangen, Havne-
promenaden og renoveringen af sidegaderne 
til Kongensgade og muligheden for ophold i 
Dokhavnen vil Byparken i fremtiden indtage 
en anderledes rolle i byens rum. På baggrund 
af det har Byrådet besluttet at afholde en pro-
jektkonkurrence, som skal udmønte sig i et 
skitseforslag med ideer til, hvordan parken 
kan udvikles.

Forventningerne til den nye Byparken er 
lige så store som parkens potentiale – den skal 
ikke bare være en skulpturpark, men være et 
kunstværk i sig selv og sammen med Landgan-
gen og Havnepromenaden være et spændende 
bindeled mellem havn og by. Alt sammen 
med henblik på at skabe mere liv i parken og 
understrege dens betydning som byens park.

To store papegøjer holder øje med børnene på legepladsen. Foto Karen Margrethe Bak
Two large parrots keep an eye on the children on the playground. Photo Karen Margrethe Bak

I den vestlige ende af parken fremstår terrænet mere dynamisk med stejle skråninger og slugter 
'omkring Hulvejen. Terrænet skaber en stemningsfuld ramme omkring små plateauer langs de 
'snoede stier, hvorfra man kan sidde tilbagelænet i en af Esbjergs ikoniske parkstole og slappe af. 
Plateauerne bruges også til skiftende små kunstinstallationer. Foto Esbjerg Kommune
At the western end of the park the terrain is more dynamic with steep slopes and ravines along 
the Hulvejen recessed road. The terrain creates an evocative setting around small plateaus 
along the winding paths, where one can relax in one of Esbjerg’s iconic park chairs. 
The plateaus are also used for small, temporary art installations. Photo Karen Margrethe Bak
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Vognsbølparken – event-, motions- og 
naturområde
Vognsbølparken blev anlagt som Vogns-
bøl Plantage i 1902 og er i dag Strandbys by-
delspark og samtidig hele Esbjergs store re-
kreative bypark, hvor rigtig mange løber, 
cykler og motionerer. Om vinteren er det især 
kælkebakken, som tiltrækker besøgende, om 
sommeren er der aktivitet i hele parken. 

Parken ligger tæt forbundet med kommu-
nens store idrætsområde og i sammenhæng 
med Nørreskoven og det bynære naturom-
råde Fovrfeldkilen. Parken indeholder skov, 
søer, dyrehave, festivalplads m.m. og danner 
ramme om mange af byens store arrangemen-
ter: koncerter, tivoli, 1. maj-møder, sidste sko-
ledag, blå mandag samt flere musikfestivaler 
hen over sommeren. Parken lægger også stier 
til flere store orienteringsløb og motions-
løb, hvor ’Vestkystløbet’ er det største med 
omkring 10.000 aktive deltagere. 

Der er ingen egentlige hovedindgange til 
Vognsbølparken, men rigtig mange mindre 
indgange, som fletter parken sammen med 
omgivelserne og både inviterer til at bruge 
parken som smutvej og som udflugtsmål. For 
at synliggøre indgangene er der sat tydelig 
markering med navn og oversigtskort op ved 
alle indgange. Ved de største indgange og på 
centrale pladser i parken er der også opstillet 
store informationstavler. 

Parkens lidt selvgroede bevoksninger er 
blevet kraftigt udtyndet i de senere år, og der 

er sat fokus på at fremme specielle bevoks-
ningstyper i parken, så oplevelsesværdien 
bliver større. Som et nyt tiltag er der blevet 
opstillet parkarmaturer langs udvalgte hoved-
stistrækninger for at udvide brugen af parken 
i de mørke timer.

Parkens vandelementer – søer og vandløb, 
er blandt de store attraktioner. Søerne fun-
gerer samtidig som forsinkelsesbassiner for 
en større del af Esbjerg by. Specielt søen i det 
nordvestlige hjørne af parken er meget besøgt. 
Stigende grundvand besværliggjorde færdslen 
omkring søen, hvorfor der blev lavet gangbroer 
og en stor opholdsplatform ud i søen. 

Parken ligger tæt på havniveau og over-
svømmes, når slusen lukker samtidig med, 
at det regner. Der er derfor lavet to parallelle 
stisystemer, et der ligger højt og aldrig over-
svømmes, og et der kan være ufarbart ved høj 
vandstand.

I parkens sydøstligste del findes en min-
dre dyrehave med sikahjorte. Her kan man 
se på og fodre dyrene, hvilket appellerer til 
mange småbørnsfamilier. Børnefamilier, dag-
institutioner og grupper af unge mennesker 
samles også ved parkens store legeplads med 
en stor bålplads og toiletter, hvorfra de spre-
der sig ud i parken.

Parken byder desuden på et udbredt net 
af energistier og på landets første 10-20-30- 
interval løbesti og flere udendørs motions- 
og fitnessfaciliteter, som benyttes af mange 
– både i flok og som individuelle motionister. 

Energistierne er afmærkede motionsstier til 
både løb og gang med angivelse af, hvor lange 
strækningerne er. Energistierne blev så popu-
lære, at tilsvarende energistier nu er udbredt 
til hele kommunen.

Vognsbølparken er så stor, så man altid 
kan finde et sted, hvor man kan opholde sig 
i fred og bare nyde naturen og dyrelivet, hvad 
enten det er i parkens skovpartier, på græs-
sletterne eller ved en af søerne. På udvalgte 
smukke og rolige steder i parken er der blevet 
opstillet faste parkstole, hvor man kan sidde 
og læse, nyde solen og livet i parken.

Vognsbølparken modtog i 2014 Nordic 
Green Space Award.

Remiseparken – De Unges Park
Da Esbjerg Kommune i 2007 erhvervede re-
misegrunden, opstod muligheden for at ud-
nytte den gamle remise til at etablere en park i 
området. På grundlag af et ønske om flere mu-
ligheder for gadeidræt udvikledes et projekt 
i samarbejde med Realdania, Esbjerg Kom-
mune, Nordea-fonden, Trygfonden og GAME. 
GAME Streetmekka Esbjerg er i dag et gade- 
idræts- og kulturhus, hvor Esbjergs børn, 
unge og voksne kan mødes og dyrke gadeak-
tiviteter som street basket, gadefodbold, floor 
hockey, parkour, hip hop, break, skate, street 
art og meget andet.

Arealet imellem bygningerne er blevet 
asfalteret og møbleret med farvestrålende 
møbler og hvide birketræer. Rummet mellem 

Vognsbølparken rummer flere søer og en dyrehave, hvor man kan komme tæt på dyrene. Foto Esbjerg Kommune
Vognsbølparken contains several ponds and a deer park where one can get close to the animals. Photo Esbjerg Municipality



LANDSKAB  6  2018 177

de halvrunde bygninger med de tilbagevæ-
rende skinner i asfalten og den store drejeskive 
i midten afslører stedets tidligere anvendelse.

Remiseparken, dvs. arealerne rundt om 
bygningerne, mangler at blive forarbejdet. 
Delvist tilgroet ligger den med store jordmi-
ler fra byggeriet af et stort parkeringshus i 
nærheden, råt mod råt, midt imellem to tra-
fikerede jernbanelinjer, et gammelt koloni-
haveområde og et stort parkeringshus, hvis 
adgangsvej løber ind over området. 

Det er ikke meningen, at Remisepar-
ken skal fremstå som en fin park – den skal 
udstråle robusthed og tilbyde masser af mulig-
heder for aktivitet og bevægelse, særligt ret-
tet mod de unge. Det skal være sådan, at man 
gerne vil køre langt for at komme til Remise-
parken, og at man gerne må blive lidt overra-
sket hver gang – at der ikke kun er stationære 
tilbud, men tilbud der konstant er i udvikling. 

Udvikling af parken skal ske i samarbejde 
med de kommende brugere – både de, der del-
tager i aktiviteterne, og de, som kommer forbi. 
Både i udviklingsfasen og i brugsfasen er sam-
arbejdet med brugerne en vigtig faktor for at 
skabe accept, ansvarlighed og ejerskab til ste-
det. Når der en dag bliver anlagt en ny bro over 
jernbanen, bliver Remiseparken tilgængelig 
for yderligere 4.-5.000 borgere. Remisepar-
ken skal på alle måder være en park i bevæ-
gelse, en park til bevægelse, en park på vej.
Karen Margrethe Bak, landskabsarkitekt MDL, 
Esbjerg Kommune

GAME StreetMekka Esbjerg er indrettet i de gamle remisebygninger. Foto Karen Margrethe Bak
GAME Street Mecca Esbjerg was established in the old railway roundhouse building. Photo Karen Margrethe Bak

Skitseforslag for Remiseparken. Parken forventes anlagt i 2019. Landskabsarkitekt Steen Gelsing
Sketch proposal for Remiseparken. The park is planned for completion in 2019. Landscape architect Steen Gelsing

De sidste spor af rangérterrænet i 
Remiseområdet bevares i videst 
muligt omfang. Foto Steen Gelsing
The last traces of the railway yard 
are preserved as much as possible. 
Photo Steen Gelsing
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LIVET I MIDTBYEN 
Steen Gelsing 

I Esbjerg Byplan fra 2015 er en af visionerne 
at ”Esbjerg skal være storbyen, hvor du kan 
udleve dine drømme: Esbjerg skal være den 
attraktive storby. Den mangfoldige by med de 
mange oplevelser, dynamisk byliv, med for-
skellige boligtyper, kultur, smukke omgivel-
ser, tæt på friluftsliv og natur”. Udviklingsmå-
lene for hele Esbjerg by er bl.a.:

– Esbjerg skal være en spændende, le-
vende storby, der er rammen om det gode liv 
med forskellige attraktive boliger, moderne 
arkitektur, bevaring af historiske miljøer, 
oplevelsesrige byrum og spændende handels- 
og kulturtilbud.

– Alle borgere skal have let adgang til 
byens oplevelser, servicetilbud, grønne områ-
der, naturen og til havet. Esbjerg skal have et 
samlet net af stiforbindelser for fodgængere 
og cyklister.

Udviklingsmålene for de centrale dele af 
Esbjerg by er bl.a.:

– Esbjerg inden for Den indre Grønne Ring 
skal styrkes med fælles faciliteter som idræt, 
friluftsliv, kultur og service. Synergieffekter 
skal udnyttes optimalt, herunder sammen-
hæng til de grønne områder og havneområdet.

Udviklingsmålene for Esbjerg bymidte er bl.a.:
– Esbjerg bymidte skal udvikles til at være 

meget attraktiv og levende med bl.a. mange-
artede tilbud, kultur, oplevelser, attraktive 
byrum, smukke parker, service, forretninger 
m.v. Aktivt liv og indsatser, der skaber syner-
gieffekter, skal fremmes i bymidten.

I disse år undergår Esbjerg bymidte store 
forandringer. Der bygges og renoveres som 
aldrig før. Ungdomsboliger, store ejerlejlig-
heder til oplandets seniorer, kontorer, for-
retninger m.m. skyder op overalt, og alle en 
pæn del etager højere end det omgivende. Det 
medfører en ny efterspørgsel på byrum, hvor 
man kan opholde sig og leve storbyens liv, for 
selv om de nye boligejendomme for det meste 
har altaner og tagterrasser, kan disse jo ikke 
kompensere for at være nede i gadeniveauet 
og tage del i byens liv.

Da Esbjergs store handels- og gågade skulle 
renoveres, valgte man at tage sidegaderne med.

Preben Skaarups Tegnestue stod for idé- 
oplægget til Kongensgades fremtidige udform-
ning med titlen: Borgernes Gade. Tegnestuen 
havde også formuleret nogle visioner for side-
gaderne, som vi siden har arbejdet videre med.

Fælles for de nye tiltag i midtbyen er, at biler-
ne i videst muligt omfang fjernes fra sidega-
derne – både kørende og parkerede biler. 

Det har givet plads til at kunne lave op-
holdsarealer/aktivitetszoner i alle sidega-
derne. Hvor gaderne før var asfaltkørebaner 
med smalle fortove, er de nu omdannet til 
smalle kørespor belagt med granitchaussé-
sten og brede opholdsarealer i solsiden med 
gadetræer, master med fuglekasser og stribede 
vindposer, bænke/siddemuligheder og lege- og 
motionsudstyr og masser af cykelstativer.

Det er måske ikke typisk at opstille lege- 
og motionsudstyr i en bymidtes sidegader, og 
helhedsudtrykket er da også ganske anderle-
des end i andre midtbyer, men udstyret bru-
ges generelt meget af gadernes beboere og 
deres børn og byens besøgende.

Holdbarheden på noget sådant udstyr er 
ikke evig og heller ikke nyhedens interesse, 
men det er heller ikke meningen. Der påreg-
nes en løbende udskiftning alt afhængigt af 
beboersammensætningen og nye former for 
aktivitetsudstyr.

For at midtbyens gader ikke skal ende i det 
rene Tivoli, er alt permanent udstyr genken-

Med de flere beboere i midtbyen er Torvets funktion også ændret, så der nu afholdes mange 
flere store events på pladsen. Foto Esbjerg Kommune
With the increase in population in the city center, the Torvet square’s function has also changed, 
so today many more large events take place on the square. Photo Esbjerg Municipality

Th. Sidste sommer indtog en gruppe unge et hjørne af en 
af midtbyens centrale parkeringspladser og omdannede 

den til tropisk sandstrand med palmer, liggestole, Hawaii-
musik i højttalerne og servering af drinks med farvede 

parasoller i. Det blev et tilløbsstykke. 
Foto Esbjerg Kommune

Right. Last summer a group of young people occupied a 
corner of one of the city center’s parking lots and converted 

 it to a tropical beach with palms, deck chairs, 
Hawaii music from loudspeakers and serving drinks with 

tiny colored umbrellas. It was a great success.
Photo Esbjerg Municipality
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deligt ens i både Kongensgade og sidegaderne. 
Det giver en vis form for ro.

Hvor sidegaderne før var næsten menne-
sketomme og uden forretninger af væsentlig 
betydning, ser man nu, at gadens beboere ryk-
ker ned på gaden: læser avisen i solen, drik-
ker kaffe og ser på, at børnene leger, ligesom 
der nu opstår nye forretninger i gaderne, og 
et helt nyt handelsliv med caféer og småfor-
retninger er vågnet op.

Det opleves også, at byens ældre borgere 
har taget sidegaderne til sig. Her kan de sidde 
og betragte byens liv uden at skulle betale for 
at sidde på en café.

Tilsvarende er Kongensgade blevet løf-
tet gevaldigt med ny granitbelægning og 
byrumsinventar og gadebelysning. Det har 
medført, at ejendommenes ejere nu sætter 
deres facader i stand, nye butikker opstår, 
og midtbyen er generelt blevet mere levende 
også uden for normal åbningstid.

Fra at være en lidt død midtby, er midt-
byen blevet fuld af liv.

Som følge af det øgede byliv og de mange 
flere beboere i midtbyen er karréernes gårde 
nu også under omlægning. Hvor disse før var 

forbeholdt bilerne, ser man nu, at gårdene 
tømmes for biler, og der etableres caféer og 
restauranter og opholds- og legemuligheder 
i disse før så kedelige gårde.

Da midtbyens huse alle fylder gaderum-
mene helt op, har Esbjerg ikke de små plad-
ser og skæve hjørner, som man ser i mange 
ældre byer, hvor der er plads til træer, ophold 
og spontan sammenkomst for gadens beboere. 

En løsning på det er, at de bredeste sidega-
der nu indrettes med egentlige ’mini’-parker i 
solsiden, hvor borgerne kan mødes og opholde 
sig i grønne omgivelser. 

I forbindelse med udarbejdelse af en hel-
hedsplan og en samlende lokalplan for Esbjerg 
midtby arbejdes der med forslag til, hvordan 
Esbjerg midtby kan gøres endnu grønnere 
og endnu mere attraktiv at bo i. Opgaven er 
ikke at rive huse ned for at skaffe plads til nye 
grønne anlæg, men at udtænke helt nye meto-
der til at få gjort byen mere grøn og frodig.

Bymidtens parker og opholdssteder 
skal aktiveres
Med ønsket om en tættere by og mere bebyg-
gelse er det afgørende, at der samtidig tilby-

des rekreative muligheder, og at byens torve 
og pladser udnyttes optimalt. Derfor får byens 
parker især Byparken og I.C. Møllerparken 
endnu større betydning. Etableringen af 
broen Landgangen gennem Byparken betyder, 
at parken får en endnu vigtigere rolle i byen 
og giver helt nye muligheder. Dette potentia-
le skal udnyttes til nye tilbud, ikke mindst for 
børnefamilier og ældre.

Det er vigtigt at nytænke den fremtidige 
anvendelse af bymidtens pladser. I dag er det 
primært Torvet, der danner rammen om ude-
servering og arrangementer.

Mere liv på parkeringspladserne
Parkeringspladserne optager store arealer 
overalt, og alt for ofte er det bare store asfalt-
flader fyldt med biler og uden formildende 
grøn afskærmning mod omgivelserne.

Da mange parkeringspladser ligger halv-
tomme hen i flere af døgnets timer, overve-
jes det ved planlægning/renovering af par-
keringsarealerne, om de kan rumme andre 
funktioner end ren parkering. 
Steen Gelsing, landskabsarkitekt, 
Esbjerg Kommune

Tv. Jyllandsgade; en sidegade til 
hovedstrøget Kongensgade. Før var 
her asfalt og parkerede biler, nu er der 
chaussésten, paradisæbletræer og l
egemuligheder for gadens børn. 
Foto Esbjerg Kommune 
Left. Jyllandsgade; a side street to the 
main street Kongensgade. Previously 
there was asphalt and parked cars, now 
there is sett stone paving, crab apple trees 
and playground facilities for the local 
children. Photo Esbjerg Municipality 

Kongensgade er fornyet med en ny 
granitbelægning, udstyr, belysning 
og store gadetræer. Samtidig er der 
strammet op over for de handlende, 
mht. hvor meget de må fylde ud i 
gaderummet. Foto Esbjerg Kommune
Kongensgade was renovated with new 
granite paving, street furniture, light-
ing and large street trees. 
At the same time, the ordinances for 
shopkeepers have become stricter as to 
how much they are allowed to 
occupy the street space.
Photo Esbjerg Municipality
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BETYDNINGEN AF GADETRÆER I BYEN 
Steen Gelsing og Tine Kierkegaard

I disse år. hvor gadetræer i andre kommu-
ner er under pres, og hvor fældning er i fokus 
frem for bevaring, er det godt at kunne bygge 
videre på de strategier, som stadsgartner Niels 
Banke udtænkte for fremtiden tilbage fra 1979 
og helt op til 90’erne, hvor læplantninger og 
gadetræer blev prioriteret højt i Esbjerg. 

I dag er der igen fokus på gadetræerne 
med Byrådets vedtagelse af en gadetræspulje 
til bevarelse af kapitalapparatet, hvilket sik-
rer, at der kan genplantes omkring 300 nye 
gadetræer om året. Det giver mulighed for at 
erstatte mange af de træer, der har måttet lade 
livet enten på grund af sygdomme, vejudvidel-
ser eller af andre årsager. 

For at anvende gadetræspuljen optimalt er 
der ved at blive udarbejdet en gadetræsstrate-
gi. Strategien vil blandt andet indeholde anbe-
falinger til træartsvalg under hensyntagen til 
de klimaforandringer, der er under udvikling 
samt beskrive optimale vækstforhold inden 
for de rammer, der er til rådighed. Strategien 
skal være med til at sikre, at gadetræerne sta-
dig er en del af bybilledet med de vigtige kva-
liteter, træerne har.

Træer på gader, boligveje, torve og pladser
Esbjerg er en by uden mange torve og plad-
ser, og som alle andre steder sker der en mar-
kant byfortætning i den indre by, hvor tidli-

gere gårdrum og parkeringspladser omdannes 
til ny bebyggelse. 

En af mulighederne for at fastholde byens 
grønne præg er, hvor det overhovedet er mu-
ligt, at plante gadetræer. Her udnyttes også de 
få ’skæve’ hjørner, hvorved der gives mulighed 
for, at gadens beboere kan få et lille samlings-
sted en lun sommerdag.

Bilerne fylder fortsat meget i gade- og by-
rummet, og det tilstræbes derfor at indramme 
parkeringslommer med gadetræer, f.eks langs 
Esbjergs centrale indfaldsvej Storegade. Lom-
merne vil fremover også fungere som lokale 
nedsivningsmuligheder for større mængder 
overfladevand. 

Gadetræer, spidsløn, Acer platanoides ’Cleveland’, i plantebede langs den nye havnepromenade. Foto Esbjerg Kommune
Street trees, Norway maple, Acer platanoides ’Cleveland’, in plant beds along the new harbor promenade. Photo Esbjerg Municipality
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Byrådet har besluttet, at der langs hovedind-
faldsvejene til Esbjerg by skal ske forskønnel-
se i form af plantning af flere store og markan-
te vejtræer. Denne forskønnelse er allerede 
påbegyndt og vil i de kommende år blive vi-
dereført, hvor det overhovedet er muligt. 

Beslutningen om, at hver ottende parke-
ringsbås i et parkeringsområde skal være 
tilplantet med træer, har medført, at byens 
parkeringsområder langsomt er blevet grøn-
nere. De beplantede parkeringsbåse indgår i 
det samlede parkeringsregnskab. Hvor parke-
ringspladser støder op til offentlig vej, tilstræ-
bes, at de omkranses af større plantebede med 
både træer og underbeplantning, så udtryk-

ket ud mod den offentlige vej fremstår grønt 
og frodigt.

Nogle af Esbjerg bys mest attraktive æl-
dre boligområder rummer gader med store 
gamle træer, og disse ønskes bevaret. Den-
gang var man fremsynet nok til at reservere 
brede græsrabatter, hvor træerne kunne gro 
godt. Ved alle nye bolig- og erhvervsudstyk-
ninger ønskes vejforløbene nu igen udlagt 
med så brede rabatter, at der er optimal plads 
til gade- og vejtræer.

Mange af byens karakterdannende træer 
står i de private haver. Disse træer er af stor 
betydning for oplevelsen af et gadeforløb og 
byen som helhed. Sideløbende med gadetræs-

strategien arbejdes der med at rådgive og vej-
lede grundejerne til korrekt håndtering og 
mulig bevaring af træerne.

Artsdiversitet og plantningsprincip
Elmesygen var hård ved Esbjerg, og en stor del 
af kommunens gadetræer måtte over en kort 
årrække lade livet. Niels Banke var meget op-
mærksom på sygdommen og startede dengang 
genplantningen, og senere blev flere gadetræ-
er erstattet. På grund af den massive elmedød 
har der været et efterslæb, hvilket der nu ret-
tes op på ved hjælp af gadetræspuljen. 

Hvor der tidligere blev anvendt få arter af 
træer i bybilledet, ønsker kommunen frem-

God plads til at udvikle sunde gadetræer som disse stilkeg, Quecus robur, på Torvegade. Foto Esbjerg Kommune
Good room for healthy street trees like these English oaks, Quecus robur, on Torvegade street. Photo Esbjerg Municipality
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Store plantebede med fuglekirsebær, Prunus avium, også i byfortættede områder. 
Fotos Esbjerg Kommune
Large plant beds with bird cherry trees, Prunus avium, also in urban densified areas.
Photos Esbjerg Municiplality
Identiteten i gaden skabes af et artsdiverst trævalg. Her Sorbus latifolia ’Atro’
The street’s identity is created by a diverse variety of trees. Here Sorbus latifolia ’Atro’

Gadetræer, stilkeg, Quercus robur, mellem parkeringslommer i Storegade
Street trees English oak, Quercus robur, between the parking areas along Storegade

Jyllandsgade med blandede træarter og træsorter. Paradisæble, Malus hybr. ’Evereste’ 
og Malus hybr. ’Akso’, samt fuglekirsebær, Prunus avium
Jyllandsgade with mixed tree species. Crab apple, Malus hybr. ’Evereste’ and Malus 
hybr. ’Akso’, as well as bird cherry, Prunus avium
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over at plante flere forskellige arter af træer. 
Herved bibringes de enkelte gader en større 
visuel forskellighed, og samtidig fremtidssik-
res byens gadetræsbestand mod eventuelle 
sygdomme. Når der vælges nye gadetræer, er 
det vigtigt, at der tages hensyn til lokale for-
hold, klima – såvel som jordbundsforhold, 
specielt de vestjyske. 

Det er generelt nødvendigt med relativt 
store plantebede for at give gadetræerne de 
bedst mulige vækstbetingelser for såvel rød-
der som trækroner. 

Esbjerg Kommune har valgt at prioritere, 
at de nye træer, der plantes, skal have mulig-
hed for at udvikle sig til store levedygtige 
og sunde træer, selv om det er en bekostelig 
affære i allerede eksisterende gader. 

Bestræbelsen på at få store og flere træer 
i bybilledet er også blevet vigtigere af klima-
mæssige årsager, idet nye tal viser, at de større 
temperaturudsving og kraftigere regnskyl må 
forventes at komme endnu hurtigere og hyp-
pigere end først antaget. 

I planlægningen tages der højde for, at 
træerne får lov at udvikle en stor bladmasse, 
der effektivt optager CO2 og større regnmæng-
der. Vigtigheden af store træer understreges 
af, at f.eks. et 10 meter højt træ tilbageholder 
det, der svarer til CO2 fra ca. 15 tanke benzin. 
Ligeledes er det dokumenteret, at skybrudsri-
sikoen falder sammen med perioden for træ-
ernes største behov for vand, der er propor-
tional med størrelsen af træet. Træerne giver 
tillige skygge og er dermed med til at sænke 
temperaturen i byen på varme sommerdage. 
Samtidig tages der i højere grad også hensyn 
til solindfald i de omgivende haver og lejlig-
heder, hvilket gør det til et puslespil at få tin-
gene til at gå op.

Gade- og vejtræer har en positiv effekt 
som dæmpere af vind-, støv-, støj- og luftge-
ner, hvilket allerede Steen Eiler Rasmussen 
udnyttede i sin dispositionsplan for Esbjerg 
by. Træerne har tillige en positiv effekt på 
menneskers sundhed og velbefindende. I den 
sammenhæng betyder det noget for oplevel-
sen og identiteten af byrummet, at der plan-
tes træer og plantes artsdiverst. Det levende 
udtryk, træerne giver byen, er med til at skabe 
tilhørsforhold til netop den enkelte bydel.

 
Vejledninger for fremtiden
I Esbjerg Kommunes kvalitetshåndbog for Vej 
& Park er blandt andet beskrevet planteprin-
cipper. Der er udformet en træfældningspo-
litik for at undgå unødig fældning og sikre, at 
så mange træer som muligt bliver bevaret. Det 
er f.eks ikke muligt at få fældet et træ, hvis det 
blot skygger eller smider blade.

I planen Smukke Byområder, vejledning for 
park- og vejelementer i lokalplanlægningen, kan 
ses løsningsforslag og retningslinjer for træ-
plantning langs veje og på parkeringsarealer.

Esbjerg Kommune har desuden udarbejdet 
planen Principper for byrumsforskønnelse i 
Esbjerg indre by, hvor der vises forskellige ek-
sempler på, hvor der kan plantes træer i by-
rummet. 

Sammen med gadetræsstrategien er oven-
nævnte vejledninger gode værktøjer til at 
administrere gadetræerne og gadetræspul-
jen fremover.
Steen Gelsing, landskabsarkitekt, Esbjerg 
Kommune og Tine Kierkegaard, landskabs-
arkitekt MDL, Esbjerg Kommune

De gamle karaktergivende gadetræer i et af Esbjergs 
ældre boligområder er seljerøn, Sorbus intermedia. 
Foto Esbjerg Kommune
The old characteristic street trees in one of Esbjerg’s 
older housing areas are Swedish Whitebeam, 
ªSorbus intermedia. Photo Esbjerg Municipality
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HELHEDSPLAN FOR FOVRFELD ÅDAL
– et samskabelsesprojekt om klima, natur og rekreation

Mette Esbjerg Jørgensen, Ulla Lyngs Ladekarl og Mette Lise Ginnerup

I Esbjerg Kommune har der været arbejdet 
intenst med at få helhedsplanen for Fovrfeld 
Ådal til at gå op i en højere enhed. Det hand-
ler om klimatilpasning i synergi med vandløb, 
grundvand og rekreative interesser. Mange 
interessenter er i spil, samtidig med at Esbjerg 
Kommunes og DIN Forsynings overordnede 
planer og målsætninger også skal tilgodeses.

Fovrfeld Ådal er en del af Esbjerg bys 
grønne ring og fungerer som rekreativt natur-
område for mange af byens borgere. Inden for 
en afstand af en kilometer fra Fovrfeld Ådal 
bor der 27.000 indbyggere, hvoraf de 16.500 
bor inden for en afstand af 500 m.

I 2016 og 2017 blev der udarbejdet en hel-
hedsplan for Fovrfeld Ådal, som skulle favne 
de praktiske udfordringer og nye ambitioner 
i ådalen. Rekreative muligheder skulle tæn-
kes sammen med behovet for klimatilpas-
ning, naturgenopretning og bedre vandkva-
litet, som skulle forbedre bækkens udløb ved 
stranden og i Vadehavet.

Visionen for helhedsplanen var:
– i Fovrfeld Ådal skal byens borgere – unge 

som ældre – dagligt kunne mødes om rekre-
ative og aktiverende udfoldelsesmuligheder, 
der gør dem nysgerrige på naturen.

– i Fovrfeld Ådal skal klimatilpasning frem-
hæve ådalens landskabelige kvaliteter og styr-
ke de naturmæssige interesser.

Udfordringer og potentiale i ådalen
Naturen er hårdt presset i ådalen, og pres-
set bliver ikke mindre med klimaændringer 
og byens behov for afledning af spildevand og 
regnvand.

Der afledes store mængder regnvand i 
ådalen, og den øvre del af ådalen er hårdt 
okkerbelastet, bl.a. fordi man har gravet åen 
dybere og drænet for at aflede regnvand. 
Overløbsbygværker fra spildevandssystemet 
i den sydlige del leder spildevand ud i ådalen 
og bidrager til en forringet badevandskvalitet 
ved kysten.

Selv om et sænket vandspejl, okker og spil-
devandsudledning hører til udfordringerne, 
har området et klart potentiale som et bynært 
naturområde. Området omkring Fovrfeld 
Ådal skal fremhæves og gøres mere attraktivt 
at opholde sig i for borgerne. Samtidig med at 
naturen forbedres, og hydrologien forbedres, 
skal der være fokus på ådalens funktion som 
et sted, hvor også Esbjerg Kommunes visio-
ner synliggøres. Det handler bl.a. om at efter-

komme målsætningerne fra Active Living og 
Science-strategierne. 

Active Living og Science-strategierne
Active Living har til formål at igangsætte 
tværgående indsatser, som forbedrer den en-
kelte borgers mulighed for at være fysisk aktiv 
i hverdagen. Active Living sætter borgeren i 
centrum og har fokus på, hvordan fysisk akti-
vitet bliver en integreret del af hverdagen for 
børn, voksne og ældre inden for områderne 
hjem, arbejde, mobilitet og fritid.

Esbjergs grønne struktur med de grønne 
kiler mellem bydelene og sammenhængende 
stisystemer giver netop mulighed for hurtigt 
at komme ud at røre sig og opleve naturen i de 
grønne områder.

Med Science-strategien vil Esbjerg Kom-
mune skabe de bedste rammer for læring gen-
nem hele livet. 

Der er især fokus på naturvidenskab, tek-
nologi og innovation. Det er tre nøglebegre-
ber, som skal være med til styrke interessen 
for de fag, som bliver efterspurgt i fremti-
den. Derfor er formålet med strategien også 
at øge antallet af unge, der tager en naturfag-
lig uddannelse. 

Fovrfeld Ådals sammenhæng med Den Grønne Ring
Fovrfeld Ådal river valley’s relation to The Green Ring

Th. Fovrfeld Ådal. Foto Esbjerg Kommune
Right. Fovrfeld Ådal valley. Photo Esbjerg Municipality
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Tværfagligt samarbejde og workshops
Processen omkring helhedsplanen bygger på 
en stor grad af tværfagligt samarbejde og ind-
dragelse af interessenter via workshops for at 
få alle interesser varetaget.

Udover en styregruppe bestående af kom-
mune og forsyning var der en følgegruppe 
med vigtige interessenter og en ad hoc-gruppe 
til løsning af særlige problemstillinger. 

Følgegruppen bestod af lokalråd, repræ-
sentanter fra forskellige foreninger, natur-
vejledere fra Myrtuegård og Midtgård, der 
formidler natur og kultur for skoler og bør-
neinstitutioner, repræsentanter fra kommu-
nens afdelinger for Kultur & fritid, Natur og 
Vandmiljø, Vej & Park og entreprenøren, der 
varetager driften af området.

Ad hoc-gruppen bestod af teknikere fra 
Esbjerg Kommunes Natur- & Vandløbskon-
tor, Spildevandskontor, Vej & Parkkontor og 
Din Forsyning. Ad hoc-gruppen vurderede, 
hvorvidt løsningerne var realiserbare og kom 
evt. med alternative løsninger.

På workshops kvalificerede interessen-
terne egne input og ønsker i forhold til f.eks. 
placering, målgrupper, ’Active Living ’ og 
’Science’. Deres forslag og idéer blev videre-

bearbejdet og afprøvet, og der blev udarbejdet 
økonomiske overslag.

Helhedsplanens faser
Arbejdet med helhedsplanen var delt op i 
faser, hvor følgegruppe, ad hoc-gruppe, styre-
gruppe og politiske udvalg har deltaget i ud-
vikling af planen.

I helhedsplanens første fase, analysefasen, 
blev rammen sat for arbejdet med vand, natur 
og rekreative elementer. Rammen udgør bl.a. 
fire delområder A,B,C og D, hvor der i de tre 
arbejdes med slyngning af åen og bassiner til 
forsinkelse og tilbageholdelse af vand, og i det 
fjerde og sydligste område opstilles mulighe-
der for håndtering af spildevand. 

Princippet er at bevare de mest benyttede 
rekreative elementer og den natur, der er i god 
stand. Samtidig gøres området mere tilgænge-
ligt ved at udbygge og forbedre stinettet. 

Processen har været en stor del af opgaven. 

Hvad kom der ud af samarbejdet? 
Samarbejdsprocessen udmøntede sig i en 
plan til forbedring af ådalens tilstand mhp. at 
at skabe synergi mellem ådalens vand- og na-
turtilstand og give muligheder for rekreation.

Planen består af fem overordnede indsatser, 
hvor den første er rammesættende for de øvrige.

1. Regulering af Fovrfeld Bæk og etable-
ring af regnvandsbassiner

2. Delvis rydning af tilgroede naturområder
3. Nye indhegninger, primært med hen-

blik på at udvide eksisterende afgræsnings-
arealer

4. Forbedring af eksisterende stiforløb og 
etablering af nye, herunder stisløjfer og ople-
velsesstier

5. Udvikling af tre rekreative aktivitetsom-
råder

Helhedsplanens fire områder A, B, C og D 
omfatter hver en række delprojekter. Der-
udover er der udpeget tre aktivitetsområder, 
der skitserer, hvordan kommunens Science og 
Active Living-strategier med fokus på aktivi-
tet og læring konkret kan understøttes. Akti-
vitetsområderne ligger ved Midtgård, ved de 
kommende ældreboliger ved Krebsestien og 
ved en ny ’science station’ i Nørreskoven.

Planen beskriver tre former for tiltag: 
1. Slyngning af vandløbet. For at afhjælpe 

okkerproblemer og understøtte fugtig natur 
slynges vandløbet, og vandløbsbunden hæves 
på delstrækninger. På udvalgte steder slyn-
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Proces og tidsplan Process and timetable

Barometer for sammenhæng mellem idéforslag og Active Living contra Science Barometer for the connection between the concept proposal and Active Living contra Science
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ges vandløbet mere dramatisk for at skabe en 
visuel effekt og et mere synligt vandløb.

2. Nedsivning. For at forsinke vandtilfø-
relsen til Fovrfeld Bæk er der placeret fire 
regnvandsbassiner, der skal tilbageholde vand 
i forbindelse med regnskyl.

3. Rydning og afgræsning. Der foretages 
rydninger og øget afgræsning mhp. at skabe 
udsigt over vandløbet og naturområderne og 
for at fremhæve de landskabelige karakter-
træk. Det vil medføre, at de lysåbne naturom-
råder øges, og der skabes udsigt over ådalen 
hen over afgræssede enge. De eksisterende 
hegninger udvides på tværs af bækken, og der 
etableres broer til kreaturerne. 

Krebsestien forbedres, og der foreslås nye 
stier omkring Midtgård, der skal gøre udsigts-
punktet mere tilgængeligt, og der placeres en 
madpakkestation med bålsted ved bækken. 
Der anlægges oplevelsesstier i stisløjfer langs 
med bækken, bl.a. ud for det kommende æl-
drecenter. Stien ved ældrecenteret skal være 
tilgængelig med kørestol og rollator. 

I en skov ved Stjerneparken etableres 
stillezoner, hvor man kan finde et uforstyr-
ret sted.

Nørreskoven og dyrehaven er et af ådalens 
overordnede kulturtræk. Dyrehavens slette 
udvides ved at rydde opvækst i dalbunden, og 
Dyrehaven udvides mod nord.

I den nordlige del af Nørreskoven foreslås en 
udvidelse af disc golf-banen og anlæg af en 
aktivitetsbane. En ny sciencestation på den 
gamle materialplads skal fremtidigt bruges 
til undervisning og formidling af naturen i 
området.

Helhedsplan på vej
Helhedsplanen er for øjeblikket i offentlig hø-
ring og forventes endeligt politisk behandlet i 
efteråret 2018.
Mette Esbjerg Jørgensen, landskabsarkitekt
MDL, Esbjerg Kommune, Ulla Lyngs Ladekarl 
og Mette Lise Ginnerup, NIRAS

Helhedplan for Fovrfeld Ådal
Comprehensive plan for Fovrfeld Ådal
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Aktiviteter i Fovrfeld Ådal. Fotos Esbjerg Kommune
Activities in Fovrfeld Ådal. Photos Esbjerg Municipality
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Ved budskabet om Preben Skaarups død
En dag ringede Preben og spurgte, om jeg 
kunne komme og fortælle på landskabsafde-
lingen i Aarhus? Han havde han læst nogle ar-
tikler, jeg havde skrevet i Landskap.

Udgangspunktet for vores møde var altså 
fagligt. Men hurtigt blev det også venskab. Vi 
kom til at arbejde sammen, rejse sammen og 
feste sammen. Og altid var denne dobbelte 
kontakt til Preben en dyb inspirationskilde 
for mig. 

Kort efter årtusindskiftet lagde Preben 
klinker i sin have. Da han var færdig, havde 
han to paller klinker tilovers. Han ringede 
og spurgte, om jeg kunne lave en skulptur af 
de tiloversblevne klinker. Jeg stablede så et 
højt tårn i et af havens hækskærmede rum. 
Da tårnet var færdigt, kom Preben ud med sit 
fine nye digitalkamera og en fiskestang, bandt 
kameraet fast til snøren, slog selvudløseren til 
og sænkede kameraet ned på bunden af tår-
net. Således blev billedet, som ses her, taget.

Da hans kone Louise så billedet, udbrød 
hun Despiciendo suspicio!

Hva’ sir du? spurgte vi. 
Det er Tycho Brahe: Idet jeg ser nedad, ser 

jeg opad!
Siden da hed tårnet Stjernebrønden.
Preben var både praktisk og poetisk bega-

vet. Som praktisk landskabs- og havemand så 
han nedad, mod jorden, som poet så han opad, 
mod lyset.

Tak for den gode tid og fred med dig.
Ole Videbæk

IN MEMORIAM

Preben Juul Skaarup,
27. december 1946 – 2. september 2018
Preben Skaarup havde sit omfattende virke 
med Aarhus som udgangspunkt. Det var her-
fra han drev tegnestue, vandt et utal af arki-
tektkonkurrencer og selv var fagdommer, 
redaktør af Landskab (1981-82), mangeårig 
censor på landskabsarkitektuddannelsen på 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og 
kirkegårdskonsulent (fra 1996), og det var 
på Arkitektskolen Aarhus, at han fra 1976 til 
omkring starten af 00’erne underviste i land-
skabsarkitektur.

Preben var et generøst menneske. Og med 
høj faglig integritet og en lun, underspillet 
vestjysk humor var han et selvfølgeligt fagligt 
samlingspunkt. Han delte gerne sine viden 
om og begejstring for landskabsarkitektur. 
Både når det gjaldt de store, klassiske euro-
pæiske værker, som han kendte indgående, og 
den danske havekunst i alle sine detaljer. Han 
havde stor sans for havekunstens poesi, dens 
store og dens små raffinerede virkemidler og 
brugte denne indsigt i sine egne værker. 

Jeg var heldig selv at have Preben som 
lærer – faktisk allerede fra første studieår og 
siden på landskabsafdelingen – og efterføl-
gende var han min arbejdsgiver et år, hvor jeg 
arbejde på hans tegnestue efterfulgt af flere år 
som kollega på Arkitektskolen Aarhus. Altid 
nem at få en indsigtsfuld og indlevet sam-
tale med om noget med haver, byudvikling, 
æstetik og bøger. Preben havde en plet med 
bøger og havde selv mange og sjældne bøger.  

Om havekunst forstås. Og om alt mulig andet 
med æstetisk potentiale.

Preben arbejdede gerne sammen med 
andre. Først i sit afgangsprojekt, et samar-
bejde med Uffe Wainø, Mogens Andersen og 
Ole Schou Rasmussen. Emnet var en omfat-
tende udviklingsplan for Brabrand Ådal, og 
projektet kom i mere end et årti til at give ret-
ning til by- og landskabsudviklingen i denne 
væsentlige del af Aarhus. Som uddannet hos 
professor Sven Hansen kom Preben efter-
følgende til at arbejde for Sven Hansen og 
blev derefter hans kompagnon. Siden etable-
rede Preben i midt-firserne tegnestue. Først i 
kompagniskab med Valdemar Carlsen og Ove 
Leth, siden 1990 alene, men de seneste mange 
år dog i nært samarbejde med datteren, Anne 
Vium Skaarup, indtil han i 2015 overdrog teg-
nestuen til SLA.

Projekterne fra Preben Skaarups Tegne-
stue spænder emnemæssigt vidt. Fra kirke-
gårde til herregårde, fra boligbebyggelser til 
haver, parker og motorveje og blandt de mere 
moderne anlægstyper finder vi Havnebad i 
Nørre Vorupør, Campusplan for Holstebro 
og for Aabenraa samt kystudviklingsprojekter 
såsom Læmole i Løkken med flere. Fra plan-
lægning til design, fra fortid til fremtid. 

Renoveringen af parkanlægget til Claus-
holm Slot, der skulle bringe fortiden sikkert 
ind i fremtiden, lå godt til Preben Skaarups 
underspillede, men raffinerede stil med blik 
for de store linjer. Forenkling, restaurering 
og udvikling af langtidsholdbare løsninger 

Dette opslag. Haven i Risskov, 1996-2016. Fotos Preben Skaarup
This spread. Own garden in Risskov, 1996-2016. Photos Preben Skaarup

Preben Skaarup. Foto Jens Vium Skaarup
Preben Skaarup. Photo Jens Vium Skaarup
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gik hånd i hånd med subtile greb, der skulle 
understøtte oplevelsen af den store historie-
fortælling. Sådan lige her og nu. Han kunne på 
en gang forenkle og fastholde kompleksiteten.

Med Byparken i Vejle, der blev anlagt på 
en jernværksgrund i det centrale Vejle og 
skulle forbinde det nyopførte Musikteater 
med Rådhuset, skriver tegnestuen sig ind 
i den bølge af nye byparker, der rundt om i 
Europa fulgte med deindustrialiseringen og 
genopdagelsen af byen. Parken i Vejle skulle 
på en gang være forplads, promenade, vand-
park og mødested, og udtrykket blev både 
legende, urbant og grønt. Et stærkt greb, der 
kunne bygges videre på i flere omgange, senest 
da parken godt 20 år efter første etape blev 
udvidet til også at forbinde og danne hoved-
indgang for både kunstmuseet og et nyt bolig-
område. 

Preben Skaarups Tegnestue udtænkte 
hovedgrebene i den første danske motor-
vej anlagt gennem en bymæssig bebyggelse, 
nemlig motorvejen gennem Silkeborg By. 
Søren Ryge Petersen gav den seks hjerter i sin 
anmeldelse sidste år i Politiken med ordene, 
at det er “som at opleve et kunstværk” – “en 
motorvejsoplevelse langt ud over det sædvan-
lige”. Det er en komposition i tid og rum dre-
vet af bevægelsen og vidner om spændvidden 
i Prebens arbejde.

Preben havde en særlig forståelse for sam-
menhængen mellem skala og detaljens kraft. 
Det kommer i særlig grad til udtryk i hans 
egen have i Høje Risskov, hvor de få enkelt-
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Preben Skaarup Landskab, Østerhåb Kirkegård, 2010-13. Foto Helene Høyer Mikkelsen Preben Skaarup Landskab, Østerhåb Cemetery, 2010-13. Photo Helene Høyer Mikkelsen

Preben Skaarup Landskab, Fonnesbæk Kirkegård, 1992-94. Foto AL Preben Skaarup Landskab, Fonnesbæk Cemetery, 1992-94. Photo AL
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dele poetisk spiller sammen med hinanden, 
huset og beskueren. 

Det kommer også til udtryk i de kirke-
gårde, Preben Skaarups Tegnestue stod bag. 
Fonnesbæk Kirkegård ved Ikast samler og 
leder i et enkelt blik uendeligheden hen over 
en blødt formet engdrag og ud mod horison-
ten. På en gang næsten banalt og alligevel 
stort som Versailles. Og hertil alle disse forfi-
nede og dog robuste plante- og materialevalg. 

Den 8. september blev Preben begravet på 
den af ‘sine’ kirkegårde, han selv holdt mest af, 

Østerhåb Kirkegård ved Horsens. Som kom-
position et komplekst spil mellem inde og ude, 
det store landskab, de mange kik og de min-
dre rumligheder i og omkring kirken. En livlig 
dialog mellem kirkebygningens absolutte til-
stedeværelse og de mange linjer, rum, og skif-
tende karakterer omkring den, men alt holdt 
sammen på enkel vis med et klart hierarki af 
rumligheder og sigtelinjer. 

Forhåbentlig får vi også lov til fremover i 
virkeligheden og på prebenskaarup.dk at stu-
dere nogle af de mange projekter, som det blev 

Preben Skaarup Landskab, Clausholm, 2007-11. Fotos Preben Skaarup Preben Skaarup Landskab, Clausholm, 2007-11. Photos Preben Skaarup

til over årene. De er på befriende vis blottet for 
enhver jagt på gimmics og bling-bling effekter, 
men åbenbarer sig alligevel i en kombination 
af stor kraft og ynde. Og som sådan udgør de 
et væsentlig bidrag til en særlig epoke i dansk 
landskabsarkitektur.
Ellen Braae, landskabsarkitekt MAA, MDL, 
prof. i landskabsarkitektur og planlægning, KU
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SUMMARY

From a harsh and windswept pioneer town 
to prosperous green-energy metropolis, 
p. 158
Steen Gelsing 
This year Esbjerg is celebrating the fact that 
150 years ago the establishment of Esbjerg 
Harbor started, and with that the city of Es-
bjerg. From a few windblown fisherman cot-
tages on the edge of the Jutland Wadden Sea, 
Esbjerg has grown to now be Denmark’s fifth 
largest city.

As one of the country’s youngest cit-
ies, there exists photo documentation of the 
city’s entire development, from the wind-
swept heath landscape to a prosperous and 
very green major city with large green and 
lush suburban recreational landscapes. All 
this due to a special tenacious Western Jut-
land spirit and outlook among the city’s citi-
zens, planners and politicians. From the very 
beginning they have known how they wanted 
the city to develop. Quite rapidly a number 
of goals were established with a number of 
strong and reliable development plans, and 
these have been loyally followed.

One of the first great and very visible 
goals was to create shelter from the wind 
and a great degree of fertility. Because Es-
bjerg started on an open field, there has been 
space to realize this goal. There was room for 
the protective forest belts and hedgerows 
around the city quarters; there was room for 
the large suburban landscape wedges and the 
new urban quarters with spacious home plots 
and large common green recreational areas.

There has also been a degree of patience 
in waiting for the more delicate urban spaces 
and parks, until the large sheltering fringes 
had grown up. This has probably given the for-
mer visitors the impression that Esbjerg was 
not really with it in terms of the newest ten-
dencies in urban and landscape design.

Now the fringes and the climate are such 
that one can implement the more delicate 
solutions, and at present Esbjerg is experienc-
ing a rapid development as an energy metrop-
olis, where new and tall buildings are going up, 
and where care is being given to detailing of 
the streets, squares and the city’s green areas.

Esbjerg’s green history, p. 160
Steen Gelsing
Today, Esbjerg is the West coast’s main city. 
On the other hand, if one visited Esbjerg in 
1867, it consisted of two farms and three hous-
es, and there were 23 inhabitants. Esbjerg was 
just a group of buildings in Jerne Parish.

Development didn’t really commence 
until Parliament passed the legislation for 
the establishment of a harbor at Esbjerg on 
April 24, 1868. From the 1890’s and the fol-
lowing many years the fishing trade saw an 

intense growth, and around 1970 there were 
more than 600 fishing boats based in Esbjerg.

At the end of the 1960’s, the search for 
oil in the North Sea gave results, and with 
the energy crisis in 1973, extraction became 
profitable. This whirled Esbjerg into an off-
shore adventure, which resulted in the city 
becoming Denmark’s first and only center for 
oil activities. During the last 20 years, oil has 
been supplemented with wind energy, and 
today Esbjerg is Denmark’s absolute energy 
metropolis. The shipping of wind turbines not 
only affects the harbor area, but also the high-
ways and traffic circles in and around the city 
and the harbor.

After World War II, things really got going 
in Esbjerg. The city council thus saw a great 
development potential for Esbjerg as a major 
city, and thus the need to produce a master 
plan for Esbjerg as an instrument to control 
the future growth. It was architect and profes-
sor Steen Eiler Rasmussen, who was commis-
sioned to draw up this development plan, and 
in 1949 the Esbjerg Master Plan was finished. 
The plan is an extremely green plan, and 
Steen Eiler Rasmussen noted that: “Overall in 
Esbjerg efforts are being made to give the pop-
ulation green areas, efforts which must form 
the basis for the dispositions in the compre-
hensive plan”.

In 1949, Esbjerg was characterized, as it 
also is today, by a very dense urban core lack-
ing many green measures and a very large 
suburban area consisting of villas and public 
housing apartments near the city center - and 
in recent years large single-family home areas 
in the surrounding suburbs.

Steen Eiler Rasmussen envisioned Es-
bjerg’s future green image as a garden city, as 
well as the need to bring nature into the city 
to give the citizens a differentiated nature 
experience with large green areas. His pro-
posal was that Esbjerg should preserve and 
develop the large natural landscape wedges, 
which separate the different quarters of the 
city as urban recreational green areas. Regu-
lar city parks were not part of his plans, and 
thus Esbjerg has only a few traditional park 
areas today.

The plan resulted in, what today is known 
as the Fovrfeldkilen wedge, which was estab-
lished as a neighborhood-dividing recre-
ational space, and that in the future one 
should aim at creating similar green wedges 
as the city developed.

Steen Eiler Rasmussen also designed a 
plan for Esbjerg ’s future approach roads, 
which he proposed should lie as wide roads 
bordered by plants or windbreaks to again 
reinforce the image as a green city.

This master plan, by and large, has been 
followed, and during the 1950’s, 60’s and 70’s 

the green wedges, green rings and the wide 
green approach roads were established, which 
today are so characteristic of Esbjerg, and 
result in the fact that everyone in Esbjerg has 
no more that a 10 minute walk or bicycle ride 
out into the green landscape.

When city gardener Niels Banke came 
to the city in 1979, one of his greatest areas 
of effort was to continue work on the master 
plan’s basic ideas. And especially to reinforce 
the city’s green areas by activating a massive 
planting scheme with windbreak belts and 
afforestation, so the urban climate became 
strongly improved and much less wind-swept. 
Esbjerg’s green, but very open image was thus 
over a few years endowed with a massive, 
sheltering lushness, which made the city’s 
suburban recreational wedges and housing 
areas much more attractive to live in.

In order to ensure the development of the 
green structure and the green areas, in 1998 
the first completely green plan for Esbjerg, 
The Green Sector Plan 1998-20?? was pro-
duced and politically adopted. There were so 
many new features in the plan, that no one 
dared set a completion date and thus the 20??. 
The Green Sector Plan, up until the munici-
pal mergers, formed the basis for the charac-
ter of the deployment of the green areas in the 
municipal and local planning and the building 
permission approvals. The Green Sector Plan 
was the first completely green plan for Esb-
jerg. It was here that the green structure was 
defined with housing and nearby recreational 
areas, neighborhood and city quarter parks 
and suburban nature areas. Almost all of the 
plan’s new initiatives have been realized today.

In 2009 a new nature and park legisla-
tion was passed that included the new large 
municipality, and which contained both park, 
nature and landscape themes from the former 
municipalities and from the county. The plan 
was produced in collaboration with Thing & 
Wainø landskabsarkitekter ApS. 

In recent years it is thus the functional 
content of these now lush green areas that 
is being addressed. The city’s citizens have 
wishes and demands to do things, and have 
experiences in the city’s green areas.

This places new demands on the green 
wedges’ robustness and content, and it is this 
need that is one of the main areas of effort for 
Vej & Parks’ landscape architects.

In conclusion, Esbjerg has now become a 
city, where the need for shelter, nature areas 
and greater activity opportunities is supple-
mented by a demand for places with peace-
fulness for reflection and quiet pauses, and 
where the desire for a lush beauty as a more 
park-like scheme with perennials, rose and 
fruit gardens.
Pete Avondoglio
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Hårdt, stabilt & holdbart

Miljøvenligt & bæredygtigt

30 års garanti

info@kebony.dk / www.kebony.dk

Novo Nordisk Naturpark, Bagsværd / SLA Landskab København

Kebony Clear Trædæk

@kebonywood
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DANSKE PARKDAGE 2018
Høje-Taastrup Kommune har sammen med 
Teknologisk Institut i september været vært 
og arrangør af Danske Parkdage 2018 – en 
konference for grønne fagfolk.

Konferencens temaer tog udgangspunkt 
i det faktum, at flere mennesker i de kom-
mende år vil flytte til de større byer. Udvik-
lingen giver forstæder og byer i oplandet nye 
muligheder for at forny sig, og byudvikling, 
byfornyelse og klimatilpasning er nogle af de 
værktøjer, der kan skabe værdi. Og alt tyder 
på, at efterspørgsel på rekreative mulighe-
der, friluftsliv og adgang til natur vil stige og 
få stor betydning for bosætning og sociale fæl-
lesskaber.

Konferencens deltagere har både behand-
let temaerne i oplæg og på studieture, der 
foregik på cykel eller pr. bus for at besøge 
bl.a. Selsmosen, Nærheden, Høje Taastrup C, 
Rønnevangsstrøget og Røjlegrøften Natur-
park, som alle byder på spændende udfor-
dringer for grønne fagfolk. Fagfolk fra Høje-
Taastrup Kommune samt arkitekter m.fl., der 
har bistået kommunen med anlæggene, for-
talte om de enkelte projekter.

Hedeland. Foto Høje-Taastrup Kommune

På Teknologisk Institut havde deltagerne lej-
lighed til at høre om mere om, hvordan man 
kan håndtere udfordringerne med større 
regnmængder f.eks. med regnbede og vejbe-
lægninger, der muliggør nedsivning af regn-
vandet.

Konferencens sidste dag satte fokus på det 
15 kvadratkilometer store natur- og fritidsom-
råde Hedeland, som er et enestående eksem-
pel på, hvordan tidligere grusgrave forvand-
les til en varieret naturpark med rigt dyre- og 
planteliv og et utal af aktivitetsmuligheder 
i det fri. I alt deltog ca. 140 fagfolk i Danske 
Parkdage 2018.
Kilde: Høje-Taastrup Kommune

NYT HOMANN PARKARMATUR
Den danske designer Alfred Homanns nye si-
demonterede mastetop-armaturer til parker 
og stier fik topkarakterer i en Louis Poulsen-
designkonkurrence for deres diskrete og stil-
fulde design og fås nu til udendørsområder 
over hele verden.

Homann Park var et af fire konkurrerende 
bidrag, da Louis Poulsen skulle finde en ele-
gant og teknologisk avanceret belysningsløs-

Homann Park i Nordhavn, København

ning,  som matcher moderne tendenser inden 
for udendørsbelysning i USA og Europa. En 
markedsundersøgelse viste stor begejstring 
for Homann Parks elegante udtryk og funk-
tionalitet.

Homann Park er en slank udgave af et 
kegleformet armatur og fås i en udgave med 
lysende ringe både i bunden og toppen og i en 
udgave uden oplys.

Armaturet oplyser sig selv og udsender 
et direkte nedadgående lys, som fremhæver 
armaturets form og skaber stemning og kom-
fort. Armaturet fås også med cirkulær symme-
trisk og asymmetrisk lysfordeling.

Mastetoppen er designet til Louis Poul-
sens cirkulære LED-board, som også kendes 
fra LP Capsule-mastetoppen. Det cirkulære 
board er forsænket ca. 40 mm ind i armatu-
ret og har en Planar®-frontplade samt en kon-
trastreducerende reflektor. Armaturet er for-
beredt til trådløs tilslutning med indbyggede 
drivere og elektronik i armaturhovedet. 

Homann Park fås i pulverlakeret alumi-
nium.

Homann Park sælges fra november 2018.
Inf. Pressemeddelelse fra Louis Poulsen
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VESTRE PÅ TIMES SQUARE I NYC
Det Sverige-producerande utemöbelföreta-
get Vestre vinner upphandling och utses till 
den officiella möbelleverantören på Times 
Square i NYC. Möblerna som ska inreda en 
av världens mest besökta platser är ritade av 
Snøhetta. 

Förra årets lanserade Vestre serien April 
Go, designad i samarbete med det prisade 
norska arkitektkontoret Snøhetta, ett av 
världens mest kända arkitektkontor. Serien 
anpassades att tillgodose behoven på Times 
Square och installerades i maj 2017 under 
NYCxDesign på ett av Times Squares torg. På 
grund av den positiva responsen från allmän-
heten har April Go nu valts ut som de officiella 
möblerna till hela Times Square. 

De minimalistiska April-möblerna, som 
produceras i den svenska orten Torsby, är 
formgivna att vara ett estetiskt, hållbart 
och flexibelt komplement till den konstanta 
rörelse och aktivitet på en av världens mest 
välbesökta platser. I stället för att konkurrera 
med den pulserande och färgstarka platsen på 
det urbana granittorget formgavs möblerna i 
en grå stålram med trä. 

USA har snabbt blivit en stor marknad för 
Vestre. Företaget har flera andra uppdrag i 
New York, däribland Brooklyn Army Termi-
nal. De har också pågående projekt i Los Ang-
eles, Oakland, Boston och andra platser i USA.

’Detta är stort både för oss och för den 
skandinaviska designindustrin. Times Square 
är en av världens bästa skyltfönster. Vi säljer 
möbler, ja, men vi har också en vision som 
handlar om att skapa sociala mötesplatser 
där människor från olika kulturella och soci-
ala grupper kan mötas. Vi ser att intresset för 
detta ökar i USA och att amerikaner börjar 
satsa mer på utomhusområden. De börjar nu 
se värdet i att ha en plats där medborgarna 
kan samlas i sina städer’, säger Jan Christian 
Vestre, vd och ägare på Vestre.
www.vestre.com
Ytterligare information Sanna Fehrman, 
Grand Relations
sanna@grandrelations.com    +46 762 332 158

Möbler fra Vestre ritade av Snøhetta 
på Times Square i NYC
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Havnen i Århus 
med træer fra den 
fynske muld
Kort afstand fra produktions sted til  
dit projekt er bedst for både planterne 
og miljøet!

Bæredygtighed bør også tænkes ind,  
og det vil vi gerne med kvalificeret 
rådgivning hjælpe dig med.

Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

IFLA VERDENSKONGRESS I OSLO 18.-20.09.2019: 
COMMON GROUND
Å lære seg å leve med forandring er en felles utfordring som alt liv på 
jorden deler. Vi trenger utholdende motivatorer, inspirerende forskere 
og prosjekterende, intelligente kommunikatorer og modige politikere. 
Den globale utfordringen for et bærekraftig liv har mange aspekter. 
Bærekraft er ofte en kritisk faktor hvor demokratiske prosesser man-
gler. Den blå planeten er vår felles grunn. Hvem skal bestemme hvor-
dan landskap og ressurser skal fordeles, utvikles og formgis?

Gjennom IFLA Verdenskongress 2019 vil vi se nærmere på bære-
kraftige bytransformasjoner, grønn mobilitet, sunne og vakre byer og 
medvirkning. I løpet av tre dage i Oslo ønsker vi å inspirere, utfordre og 
overraske. Vi vil gjerne at du kommer og deler dine synspunkter over 
det som blir utviklet, presentert og diskutert. Bli med i arbeidet med å 
forstå og beskytte vår felles grunn.

NLA har engasjert landskapsarkitekt MNLA Anita Veiseth som pro-
sjektleder for IFLA verdenskongress i 2019. NLA står som vertskap for 
arrangementet, som vil foregå i Oslo Kongressenter. Styret har beslut-
tet å arrangere IFLA-kongress sammen med ECLAS-konferanse i 2019. 
Landskapsarkitektutdanningen på Ås fyller dessuten 100 år i 2019.

Program for IFLA verdenskongress 2019 lanseres september 2018.
www.ifla2019.com/

HAVEHISTORISK SELSKAB 2018
I 2018 har Havehistorisk Selskab sat fokus på træer, i byen, i parken, i 
landskabet og på kirkegården. Resterende arrangement:

Tirsdag 27. november kl. 16.30: Peter Friis Møller fortæller om nåle-
træer i kulturhistorisk sammenhæng. Derefter læser Valdemar Løn-
sted H.C. Andersens ’Grantræet’. 

Konsistoriums mødesal, KU, Bülowsvej 17, Frederiksberg.
www.havehistoriskselskab.dk

DANSKE LANDSKABSARKITEKTERS HØSTDEBAT 2018
Danske Landskabsarkitekters årlige Høstdebat handler om by- og land-
skabsarkitektur med lang levetid og har fire faglige oplæg:

Impact af landskabsarkitekturen v. Henrik Oxvig, cand. mag. et 
mag. art., forskningsleder, Kunstakademiets Arkitektskole

Bynatur – i bedre balance med byen v. Martin Odgaard, ph.d. 
adjunkt, Arkitektskolen Aarhus

Landskabsarkitekten som rådgiver – spot på fagets unikke kompe-
tencer v. Marie Thing, landskabsarkitekt MDL, partner, thingbrandt 
landskab

Levedygtige byer – hvordan sikrer man politisk og økonomisk vilje? 
v. Hans Henrik Henriksen, rådmand (A), By- og Landskabsforvaltnin-
gen, Aalborg Kommune

Efter de faglige oplæg følger en paneldebat modereret af Hanne Bat 
Finke, landskabsarkitekt MAA, MDL. Herefter serveres tapas og vin, 
og der er tid til netværk og dialog.
Tid: 25. oktober 2018, kl. 16.00-19.30 (21.30)
Sted: Akademikerhusets kantine, Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest 17. oktober via medlemslogin, for ikke-medlemmer 
via mail: student@landskabsarkitekter.dk
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OKNygaards  
medarbejdere 

tager sig altid tid  
til at stoppe op 

og snakke 
med brugerne.

Kom til ”åben 
skurvogn” og bliv 

klogere på projektet 
og det arbejde, der 

bliver udført.

Brugerinddragelse er en naturlig 
del af processen, når OKNygaard 
arbejder i boligområder

OKNygaard har specialiseret sig i anlæg, klimasikring og renovering af grøn-
ne udearealer i boligområder. Vi ved, at den type projekter har en helt særlig 
betydning for brugerne og at usikkerhed og tvivl kan føre til en negativ ople-
velse af processen. Derfor har vi særlig fokus på kommunikation og bruger-
inddragelse. Det kan være i form af en kundeportal på nettet, direkte kontakt 
til brugerne eller ”åben skurvogn” arrangement.

www.oknygaard.dk

”Samarbejdet med OKNygaard er fra starten forløbet på 
en meget tilfredsstillende måde og der har været en god 
kommunikation med projektleder. Mandskabet har ud-
vist et stort engagement og høj faglighed omkring arbej-
det. Alt i alt en meget tilfredsstillende proces fra start til 
færdigt projekt.”

Jens Arendt Valdbjørn, ARKPLAN om boligprojekt i Glarbjerg 

Boligområder, hvor brugerinddragelse 
var en del af projektet:

Kundeportal 
giver mulighed 

for at dele nyheder
 og informationer 

samt sende 
varslinger direkte  

til brugerne.

180914_OKNygaard_Boligområder_Landskab_228x308_NY.indd   1 18/09/2018   11.38



Belysningen gør en forskel . . .

www. deluxdk.com

MONO SPOT
Ny LED projektør til mast fra WILLY MEYER 

•	 Til LED  6-15-36-70Watt - 431-3391Lumen 

•	 IP 65 - IK08 - 3-4000K - Klasse II - DALI 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED:  6 ⁰ , 8 ⁰, 31 ⁰, 34 ⁰  og 55 ⁰  

•	 Variabel optik fra 11 ⁰ til 48 ⁰ 

•	 Med vejoptik og RGBW 42W eller Tunable White LED 

•	 Fås i sort, hvid og sølvgrå 

•	 Findes med smal, bred eller linær spredningsvinkel 

•	 Kan også monteres med arm


