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Disposition

• Esbjerg – hvad, hvor?

• Havnen

• Nationalpark

• Organisation – Kommuneplans placering

• Landsplanredegørelsens 7 temaer

• Mind maps

• Vores seks temaer – der blev til tre

• Den planlagte by

• Kommuneplanen er sektorkoordinerende

• Den digitale plan

• Projekt – sikrer ressourcer

• Hvor blev politikerne af?



Esbjerg Kommune på kort

Esbjerg: 71. 500
Ribe: 8.200
Bramming: 7.100
Mandø: 42

Kbh. H: 3 t 8 min (tog)
Kolding: 50 min. (motorvej)
Grænsen til Tyskland: 90 min. (landevej)  
Fanø: 12 min (færge)
Aberdeen: 25 min (fly)



Esbjerg Havn 

Esbjerg Odense Aalborg Århus

Antal ha 400 400 260 260

Gods i 1.000 T 4.138 2.289 3.126 11.913

Antal
virksomheder

500 90 50 150

Antal 
arbejdspladser

ca. 7.000 ca. 1.500 ca. 1.500 ca. 3.000

Data fra ”Havne i bølgegang”. Niras 2009



Nationalpark Vadehavet

Indviet 16/10 2010

Danmarks tredje nationalpark

147.000 ha vand og kyst

Kommuner: 
• Varde
• Esbjerg
• Fanø (hele)
• Tønder



Organisation

Kommuneplan



Udgangspunkt i Forslag til Landsplanredegørelse 2009



Emner fra forslaget til Landsplanredegørelsen

• Klima og energi

• Natur og vand

• Landskabet

• Kyster

• Byer

• Infrastruktur

• Landdistrikter



Mind map: Landskabet

Denne sidetype er egnet til, 
enten tekst, eller indholdselement. 

Eksempelvis et stort billede, en graf, 
et organisationsdiagram eller kun tekst.

På de følgende sider, er der vist eksempler på, 
hvad layout-typen kan bruges til…



Mind map: Kyster



Mind map: Landdistrikter



Seks temaer til forslaget til kommuneplanstrategi

Styrkelse af livet i bymidterne

Liv i landsbyerne

EnergiMetropol Esbjerg

Klimaet i planlægningen

Udvikling i det åbne land og ved kysterne

Internationalt transportknudepunkt og effektiv 
infrastruktur



Temareduktion

1. Styrkelse af livet i 
bymidterne

2. Liv i landsbyerne

3. EnergiMetropol Esbjerg

4. Klimaet i planlægningen

5. Udvikling i det åbne land 
og ved kysterne

6. Internationalt 
transportknudepunkt og 
effektiv infrastruktur

1. Styrkelse af livet i 
bymidterne

2. Liv på landet

3. EnergiMetropol
Esbjerg



Kommuneplanstrategiens opbygning

Debathæftet 

Strategi: 

Vi vil …

(3-5 mål i hvert tema)

Intro: 

Der er…

Muligheder: 

Vi kan …

(muligheder som politikerne 
kan shoppe i)

Baggrundsrapporten 

Redegørelsesdel:

Redegørelse for ”vi vil” og for ”vi 
kan” inden for alle tre temaer

Revisionsdel:

Gennemgang af de nuværende 
afsnit + tilføjelse af nye

Tabel med kommuneplantillæg i 
perioden



Hvor optræder åben land spørgsmål?

Styrkelse af livet i bymidterne

Den bynære natur, trafikplanlægning, klimakortlægning …

Liv på landet

Landskaber, infrastruktur, lokalsamfund, nærdemokrati, lokal 
identitet/erhvervsudvikling, placering af store anlæg, nationalpark, 
prioritering af interesser, skovrejsning, nye byområder … 

EnergiMetropol Esbjerg

Vedvarende energi, (baglands-)udvikling af havnen, udvidelse af A11 …



Byplanlægning siden 1870 – i den by der ikke skulle have været en by



Digital Kommuneplan



Kommuneplanen koordinerer interesser
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Kommuneplan



Projekt styrer kommuneplanprocessen



Fokus på sektorer – men hvad med politikerne?

Processen blev påbegyndt i december 2009

Sektorerne har været involveret – og vil blive yderligere 
involveret fremover

Indtil nu har ingen politikere set arbejdet. Vores oprindelige 
ønske om at sikre ejerskab gennem involvering af politikerne 

har vi ikke haft held til at få gennemført

Hvordan vækker vi politikkernes interesse for strategisk 
tænkning og planlægning?

Hvordan højner vi opmærksomheden omkring ansvaret 
for forvaltningen af det åbne land?


