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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal må anvendes. For eksempel:

Hvordan man må placere og udforme bygninger, veje og stier.

Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes.

Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige mv.

Retningslinjerne i en lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyn til omgivelserne

og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.

Esbjerg Kommune udarbejder altid en lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger

eller væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom - eller hvis byrådet i øvrigt skønner, at det er nødvendigt.

Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven. Planloven regulerer anvendelsen af areal i Danmark på et overordnet

niveau. Den sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og indrettes.

Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal offentliggøres.

Offentlig høring

Inden Esbjerg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal forslaget sendes i offentlig høring. Borgerne kan sætte sig ind i

forslaget og har mulighed for at kommentere det og komme med forslag til ændringer. Når Byrådet har vurderet de

indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Bestemmelserne får herefter

bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Når lokalplanen er vedtaget

Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af

bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog fortsætte uændret. En lokalplan

medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen indeholder. Men hvis du vil ændre noget

på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For eksempel, hvis du ønsker at bygge

om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål.

Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan

gennemføres med en ny lokalplan.

Læsevejledning

Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit:

Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.

Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for

byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området.
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Redegørelse
Baggrund og formål
Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om at imødekomme en efterspørgsel på byggegrunde i Andrup.

Formålet med denne lokalplan er dermed;

- at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med et varieret udbud af boligtyper i tæt-lav og åben-lav

bebyggelse,

- at sikre gode, hensigtsmæssige stiforbindelser inde i området samt til resten af Andrup, skolen og grønne rekreative

områder, 

- at sikre etablering af velbeliggende grønne fri- og opholdsarealer,

- at sikre at arkitekturen indpasses bedst muligt i forhold til skoven og resten af landskabet i området.

Da området for en del er udpeget som oversvømmelsestruet i kommuneplanen, er det desuden et formål at håndtere

overfladevand med løsninger, der bidrager til områdets naturmæssige og rekreative værdier.

Det er Esbjerg Kommunes ønske, at der sker en større udnyttelse af den landbrugsjord, der inddrages til byformål.

Med denne lokalplan muliggøres det derfor, at bygge relativt tæt på grunde af varierende størrelser. Der gives i dette

område plads til omkring 65 boliger i form af bl.a. fritliggende enfamiliehuse, kædehuse, dobbelthuse og klyngehuse i

op til 2 etager.
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Beliggenhed og eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter matriklerne 7r, 4d, 4ax samt del af 7o og 7000ao alle i Andrup, Esbjerg Jorder. Området er

beliggende i landzone i den sydlige del af Andrup, nord for Krogsgårdsvej.

Området omfatter et areal på ca. 13.000 m2 og anvendes i dag hovedsageligt som jordbrugsområde bestående af

marker i omdrift. Det nordøstlige hjørne af området udgøres af fredskov, der i dag anvendes til rekreative formål.

Området ligger øst for Andrup Byvej og afgrænses mod syd af Krogsgårdsvej, mod nord af Østergårdsvej og et

parcelhusområde, Majgårdsparken, mod øst det åbne land og mod vest et levende hegn og en mark, der grænser til

Andrup Byvej.

Terrænet i området er relativt fladt, men hælder fra kote 22-23 i den vestlige ende ned til kote 14,5 i den østlige ende

af området.  

Bebyggelsen nord for området består af et parcelhusområde med bebyggelse opført mellem 1960'erne og 2010.

Inden for lokalplanområdet ligger ved Østergårdsvej en ældre, trelænget landejendom, Østergård. Bygningerne er, set

ud fra tilgængeligt kortmateriale, opført i 1940'erne og har en middel bevaringsværdi. På ejendommen drives der

virksomhed i Miljøklasse 3 jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

Panorama med landejendommen, Østergård, set fra øst mod nordvest. I baggrunden til højre ses skoven inden for

området.

Landejendommen, Østergård, ved Østergårdsvej er afgrænset mod det østlige område med et levende hegn

bestående af forskellige løvfældende buske og høje træer. Umiddelbart nord for landejendommen ligger et stykke

udyrket engareal. Langs med Krogsgårdsvej står der solitære egetræer. I den østligste ende af området er der et

udyrket engareal med rørskov.
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Den østligste ende af lokalplanområdet. I midten ses rørskov og i baggrunden ses skoven i området.

 

Den vestlige del af området er til alle sider afgrænset af levende hegn, og inden for dette område er der to parallelle,

bevoksede, nordøst-sydvestgående diger. Bevoksningen i hegnene består primært af rødel, med enkelte forekomster

af pil og ask samt diverse buske - bl.a. brombær. På nordsiden af bevoksningen langs Krogsgårdsvej er der for nyligt

plantet enkelte solitærtræer.
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Rødelbevoksning langs med Krogsgårdsvej og nyplantede solitærtræer i det vestlige område.

 

Panorama af den vestlige del af lokalplanområdet set fra hjørnet af Østergårdsvej og Krogsgårdsvej, fra syd mod

nordvest. Her ses regnvandsbassinet med i baggrunden boligområdet nord for Østergårdsvej.
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Den vestlige del af lokalplanområdet, set fra nordvest mod sydøst.

Regnvandsbassin set fra nord mod syd. Østergårdsvej ligger til venstre i billedet.

Inden for den vestlige del af området, mod Østergårdsvej, er der endvidere etableret et regnvandsbassin, som kan

håndtere en femårshændelse for dele af boligområdet nord for lokalplanområdet.
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Kulturmiljø

Bortset fra skoven mod Majgårdsparken omfattes hele lokalplanområdet af et særligt værdifuldt kulturmiljø,

Kulturmiljø 10.4, Andrup. Andrup benævnes i 1380 Arnthorp, siden Arndrup og blev udskiftet i 1793. Den oprindelige

landsby ligger placeret i den sydvestligste ende af byen ved Grønkærvej, Nordskrænten, Andrupgårdsvej, Andrup

Byvej, Østergårdsvej og Krogsgårdsvej, der alle kan findes på ældre kort. Ingen af de ældre gårde er beliggende inden

for lokalplanområdet.

 

Historisk kort fra 1842-1889 viser de gårde, der eksisterede i området i 1800-tallet. Den lilla streg omkredser kulturmiljø

10.4, Andrup, og den røde streg viser lokalplanområdet. 

Den oprindelige landsby ligger højere end omgivelserne mod øst, hvorfor der fra Krogsgårdsvej, mellem de levende

hegn, er lange kig ud over Krogsgård Møllebæk-dalen mod øst og landskabet mod syd.

Landsbystrukturen er gennemskåret af Andrup Byvej med hovedparten på nordvestsiden, mens der kun er et par

enkelte gårde på den sydøstlige side. Udbygningen af Andrup har først taget fart fra anden halvdel af 1960-erne med

villakvartererne, der stråler ud fra Majgårdsparken. Området ved lokalplanområdet er karakteriseret ved de spredte

gårde og landbrugsarealerne imellem disse versus de nye boligområder nord for lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 40 enfamiliehuse med 1-2 etager, og op til 30 tæt-lave boliger i 1-2

etager.

Lokalplanområdet er opdelt i 5 delområder med mulighed for forskellige boligformer og friarealer.

Delområde A udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager. Her er mulighed for etablering af dobbelthuse,

kædehuse, rækkehuse og klyngehuse.

Delområde B udlægges til åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse i op til 2 etager. 

Delområderne C og D udlægges til grønt rekreativt område, der er offentligt tilgængeligt.

Delområde E omfatter eksisterende beboelse og erhverv. 

Det grønne rekreative område omfatter fredskov (delområde D)  og et åbent areal mellem boligudstykningen og

skoven (delområde C). Området grænser mod øst op til det åbne land, og en del af området er i kommuneplanen

udpeget som oversvømmelsestruet. Derfor vil der i hele lokalplanområdet, med undtagelse af delområde D, være

udlagt arealer til håndtering af overfladevand fra lokalplanområdet. Løsninger for håndtering af overfladevand skal

indpasses i landskabets karakter og bidrage til dets rekreative og naturmæssige værdi.

Anvendelse
Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boligområde med mulighed for at opføre en blanding af fritliggende

enfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse og lave etageboliger. I den østlige del af lokalplanområdet udlægges en del af

området til grønt, offentligt tilgængeligt, rekreativt område med håndtering af overfladevand.

Bebyggelse
Lokalplanområdet udlægges som åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse og tæt-lav

boligbebyggelse i form af rækkehuse, gårdhavehuse, klynge, række-, dobbelt- og kædehuse i op til 2 etager og 8

meters højde.

Anvendelsen af de enkelte delområder fremgår af Lokalplankortet, Bilag B. Af Illustrationsplanen, Bilag D, fremgår et

eksempel på hvorledes området kan se ud, når det er udbygget. Illustrationsplanen er ikke bindende.

Grundstørrelser for åben-lav byggeri skal være min. 700 m  eksklusiv veje og fællesareal. Til tæt-lav bebyggelse må

der ikke udstykkes grunde mindre end 350 m  ekskl. veje og fællesarealer. 

Det sigtes med denne lokalplan at skabe rammerne for et bæredygtigt og visuelt sammenhængende boligområde,

der materiale- og farvemæssigt passer ind i landskabets karakter. Derfor er der begrænsninger på, hvilke materialer,

der kan anvendes til tag og facader. Til gengæld gives der bl.a. mulighed for etablering af grønne tage og stråtage.

Grønne tage kan typisk forsinke hverdagsregnen, således vandet delvist fordamper og delvist langsomt siver ned til

jorden.

Der gives mulighed for både at bygge i tegl og i træ. Træfacader skal fremstå som oliebehandlet eller malet i farver

med udgangspunkt i jordfarveskalaen. Tegl skal være i dæmpede farver med farvespil i facaderne.

Da der i store dele af området står højt grundvand, skal al boligbebyggelse have en sokkelhøjde på 0,3 m over vejkote,

for at undgå vandskader.

2

2
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Et eksempel på en moderne helårsbolig med stråtag. Foto: Egen Vinding og Datter, udgivet af Miljøstyrelsen.

 

  

Eksempler på tegl med farvespil.

 

Den klassiske jordfarveskala plus nyere pigmenter skal være udgangspunktet for farvevalget til bygningers facader og

facadepartier.

Ubebyggede arealer
Delområderne C og D udlægges til grønt rekreativt område og omfatter skoven (delområde D) og et åbent areal
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mellem boligudstykningen og skoven (delområde C).  Området er offentligt tilgængeligt og skal via cykel og gangstier

forbinde det nye boligområde til skole og øvrige rekreative grønne områder i og omkring Andrup.

I delområde C bliver der plantet træer og buske, der understøtter det eksisterende skovbryn. Der anvendes

overvejende hjemmehørende og egnstypisk beplantning i området, for at styrke de lokale naturværdier. Det er Esbjerg

Kommune, der står for etablering og vedligehold af området, som for størstedelen vil bestå af ekstensiv pleje. Store

dele af de offentlige arealer vil derved fremstå som eng med høje græsser og andre vækster. Delområde C anvendes i

øvrigt til håndtering af overfladevand fra hele lokalplanområdet, hvilket vil kunne ses på terrænets udformning. Der vil

efter store regnskyl komme til at stå vand i området, som i forvejen er meget fugtigt. Der er mulighed for at

kommunen etablerer faciliteter til ophold og leg i området.

Eksempel på en fugtig eng. Foto fra Landbrug og Fødevarers hjemmeside.

 

Gang- og cykelstier etableres i lokalplanområdet, i princippet som vist på Bilag B og D. Cykel- og gangstier, der

forbinder det nye boligområde med det øvrige stisystem til skolen i Andrup, skal anlægges i kørefast belægning i form

af asfalt, betonsten eller lignende. De rekreative stier anlægges f.eks. som spange, grusstier eller trampestier og evt.

træbroer, der hvor det er mest vådt. De rekreative stier bliver ikke belyst. 

Ind mod delområde E etableres i delområde C en støjskærm med skærmende beplantning, for at undgå støjgener i

boligområdet. I resten af lokalplanområdet etableres ca. 10 m brede  beplantningsbælter langs Krogsgårdsvej og skel

til eksisterende naboejendomme til området. Placeringen af beplantningsbælter er anvist på Bilag B. Den

nyetablerede beplantning langs Krogsgårdsvej skal fremstå åbent og vil bestå af en variation af lave buske og

enkeltstående, højtstammede træer. Da Krogsgårdsvej skal udvides, for at kunne betjene den øgede trafikmængde,

boligområdet vil generere, vil de eksisterende vejtræer og levende hegn nødvendigvis blive fjernet.

Inden for delområde B skal der udlægges grønne fællesarealer, i princippet som vist på Bilag B. Her vil der være

mulighed for at etablere legeredskaber, borde-bænke-sæt og andre faciliteter for fællesophold og leg. Fællesarealet i

delområde B, vest for Østergårdsvej, skal minimum være 1200 m , mens fællesarealerne i delområde B, øst for

Østergårdsvej, til sammen skal være minimum 500 m . Der skal inden for opholdsarealerne øst for Østergårdsvej

være plads til hhv. cykel- og gangstier samt afvandingstrug eller grøfter, som vil lede vejvand fra boligvejene ud til

2
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regnvandshåndteringsløsningerne i delområde C. 

For at sikre trygge rammer for færdsel og ophold på boligveje og fælles arealer, stilles der krav om, at forhaver skal

være åbne, og at levende hegn ud mod veje og opholdsarealer ikke må være højere end 1,2 meter. Vinduer i facader

mod boligvejene må ikke skjules af træer og buske, der derved hindrer udsyn til vejene.
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Trafikale forhold
Da der planlægges boliger nord for Krogsgårdsvej og på sigt syd for Krogsgårdsvej, er der udarbejdet en trafikanalyse

for nærværende lokalplanområde samt et eventuelt fremtidigt boligområde syd for Krogsgårdsvej. Trafikbetjeningen

af lokalplanområdet er baseret på trafikanalysen, som er vedlagt som bilag til denne lokalplan. 

Krogsgårdsvej udbygges til 7 meters bredte og udstyres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Dermed

udvides vejudlægget til 14 meters bredte og hastighedsbegrænsningen justeres fra de nuværende 60 km/t til 50 km/t,

da Krogsgårdsvej omdannes til vej i bymæssig bebyggelse.

Lokalplanområdet trafikbetjenes fra to steder på Krogsgårdsvej, principielt som angivet på Kortbilag B. Stisystemet i

lokalplanområdet tilkobles det øvrige stisystem i Andrup, via Østergårdsvej. Således sikres en sikker adgang til skolen

i Andrup for cyklister og fodgængere.

Der skal ved overkørslerne til Krogsgårdsvej sikres frit udsyn langs Krogsgårdsvej. Ligeledes, skal der sikres et godt

udsyn langs Krogsgårdsvej, der hvor bløde trafikanter krydser vejen.

Internt i lokalplanområdet udlægges der vejarealer i 10 meters bredte, og vejene forsynes med hastighedsdæmpning

jf. vejreglerne. Der planlægges for regnvandsopsamling langs med boligvejene, f.eks. i form af regnbede. Fortove og

stier med forbindelse til eksisterende stisystem i Andrup skal være tilgængelige og brugbare for alle og derfor

befæstes med en jævn og kørefast belægning.

Endvidere skal gangarealer på fællesarealer ved boligbebyggelsen være tilgængelige for alle, også gangbesværede

og kørestolsbrugere. Ved indretning af gangarealer og fællesarealer skal der tages udgangspunkt i Vejregelgruppen

Tilgængeligheds 'Håndbog, Færdselsarealer for alle - Universelt design og tilgængelighed', 2017.
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Miljømæssige forhold
Støj
Virksomhedsstøj:

Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende, mindre miljøklasse 3-virksomhed i henhold til Håndbog for Miljø og

Planlægning. Virksomheden ligger ved Østergårdsvej, midt i området. Ifølge Planlovens §15a og §15b skal der tages

hensyn til eksisterende produktionsvirksomheder ved planlægning for miljøfølsom anvendelse, herunder områder

med boliger.

Ny boligbebyggelse skal beskyttes mod virksomhedsstøj; anbefalet afstand til klasse 3-virksomheder er 50 m, eller

der skal foretages afskærmningsforanstaltninger. Boligbebyggelse planlægges i en afstand af minimum 20 meter fra

virksomheden. Der skal etableres en støjskærm samt et plantebælte langs med virksomhedens østvendte

matrikelskel.

 

Støv- og støjgener i anlægsfasen:

Anlægsfasen vil kunne give anledning til støj- og støjgener i omgivelserne.

Det forudsættes, at generne forsøges minimeret mest muligt.

Esbjerg Kommunes ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø

Kommune” skal overholdes.

Afledning af regnvand
En del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af områder med Alvorlig

oversvømmelsestrussel og Håndterbar oversvømmelsestrussel. Der har under tidligere regnhændelser været

problemer med afstrømning fra arealerne nord for lokalplanområdet. I nogle perioder af året vil der derfor i

lokalplanområdet være problemer med afledning af regnvand. Efter kraftige regnskyl eller længere perioder med regn,

kan der komme til at stå vand i haverne i kortere eller længere perioder. 

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan for området, som godtgør at disponeringen af arealerne tager højde for

afstand til grundvand samt vandets naturlige afstrømning og, at bebyggelse og adgang til denne er sikret mod

oversvømmelse fra overfladevand eller grundvand i fremtiden. Vandhåndteringsplanen er vedhæftet denne lokalplan

som bilag. Afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse foregår inden for lokalplanområdet, men det er nødvendigt

at udlede det forsinkede overfladevand enten droslet via grøft eller rør, eller ved overrisling til naboarealet mod øst. 

I vandhåndteringsplanen står der, at der er dårlige nedsivningsforhold i området. Derfor er der ikke mulighed for den

enkelte grundejer at nedsive regnvandet på egen grund. Området skal separatkloakeres, så forsyningen håndterer

almindelig regn. Den enkelte ejendom får derfor både et regn- og spildevandsstik, som kan tilsluttes på grunden.

Inden for lokalplanområdet ligger et regnvandsbassin, der kan håndtere regnvandet fra størstedelen af boligkvarteret

nord for lokalplanområdet ved almindelig regn.

Inden for delområde C skal der etableres løsninger til håndtering af regnvand fra fællesarealerne i lokalplanområdet

og fra boligudstykningerne ved 50- og 100-årshændelser, som det eksisterende regnvandsbassin ikke kan håndtere.

Regnvandshåndteringen skal bidrage positivt til landskabets karakter og rekreative og naturmæssige værdier. 
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Dette eksempel på regnvandshåndtering er et Bio-LAR-anlæg i Allerød Kommune. Foto:Klimatilpasning.dk.

Der etableres grøfter / afvandingstrug omkring boligområderne, som skal lede vand fra omfangsdræn og

vejkassedræn fra boligudstykningerne videre til delområde C. Disse grøfter skal vedligeholdes af

grundejerforeningen. 

Hvad angår regnvandet på de enkelte grunde, skal dette for størstedelen håndteres på egen grund. Denne lokalplan

stiller krav om en befæstelsesgrad på højst 35 % pr. grund jf. Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Bebyggelsen er

medregnet i befæstelsen. På en parcelhusgrund på 700 m2 ekskl. veje og fællesarealer betyder det, at maks. 245 m2

må befæstes. Bebyggelsesprocenten på parcelhusgrunde er fastsat til 30 i op til 2 etager. Det vil sige, at der på en

grund på 700 m2 kan bygges op til 210 m2 bolig og garage fordelt på 2 etager. Ved at udnytte muligheden for at

bygge i 2 etager bliver husets fodaftryk ikke så stort, hvilket gør den udnyttede befæstelsesgrad mindre. Jo mindre

befæstelse på grunden, des bedre muligheder er der for nedsivning. Det anbefales endvidere at man vælger en

befæstelse, der så vidt muligt tillader nedsivning af overfladevand fra egen grund. Man kan f.eks. anlægge terrassen i

træ eller fliser med porøse fuger, hvor vandet kan sive ned mellem brædderne eller fliserne. I indkørslen kan man

bruge så lidt befæstelse som muligt, f.eks. ved kun at lægge fliser i det spor, bilen skal køre på, og anlægge resten af

indkørslen med græs, trædebregner eller lignende. Det giver også mere forhave.

Eksempler på belægninger med porøse fuger, der tillader nedsivning af regnvand.

Et supplement til direkte nedsivning af regnvand er forsinkelse af regnvandet. Dette kan gøres ved

regnvandsopsamling i tønder, regnbede, havedam m.m. Ved at forsinke regnvandet, belastes jorden med mindre

vandmængder på en gang, hvilket mindsker risikoen for, at der kommer til at stå vand i haven.
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Regnvandstønder opsamler vandet fra tagets nedløbsrør. Vandet kan derefter anvendes både ude og inde til vanding af

bl.a. planter. 

Grønne tage kan opsuge og forsinke en del regnvand, før det fordamper eller strømmer videre ned i haven. Der er

også mulighed for opsamling af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Information herom kan fås hos DIN Forsyning.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at vælge træer og buske, der kan tåle fugtig jord. Til hækbeplantning kan f.eks.

anvendes grønel, purpurpil, rosmarinpil, pilekornel, hvid kornel (gerne sorten ‘Sibirica’) eller almindelig benved. Det er

alle sammen hårdføre planter, som tåler at stå ovesvømmet i vintertiden. 

Træer og buske som suger meget vand er f.eks.: Pil (f.eks. purpurpil, rosmarinpil eller orangebarket pil), hjertetræ,

pilebladet kornel (eller hvid kornel), benved, ambratræ, pors og tørst. 

 

Andre planer og love
Forhold til anden planlægning
Kommuneplan
Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2018-2030. Derfor udarbejdes der

sideløbende med denne lokalplan en kommuneplanændring. 

 

Kommuneplanændring
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse Kommuneplan 2018-2030.
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Uoverensstemmelsen er følgende punkter:

Kommuneplanen giver i dag mulighed for at etablere et boligområde øst for Andrup Byvej og Østergårdsvej, mellem

Krogsgårdsvej og Andrup inden for kommuneplanramme nr. 10-020-130.

Den østligste del af området, øst for Majgårds Allé, ud mod det åbne land, er i dag udlagt til

jordbrugsområde inden for kommuneplanramme nr. 10-030-251.

Området øst for Østergårdsvej omfatter fredskov og et fugtigt engområde, hvor bebyggelse ikke er muligt. Det er

hensigten at udnytte disse arealer til at give borgerne i Andrup adgang til grønne rekreative områder, der hænger

sammen med det omgivende åbne land jf. Esbjerg Kommunes natur- og parkpolitik.

Ramme nr. 10-020-130 deles op i 3 rammer: Kommuneplanrammer 10-020-130 og 10-020-160 til boligformål og

ramme nr. 10-020-170 til rekreativt grønt område.

En mindre del af ramme nr. 10-030-251 inden for lokalplanområdet overføres til ramme nr. 10-020-170.

På den baggrund er ændring nr. 2020.65 til kommuneplanen offentliggjort samtidig med denne lokalplan, hvor der

redegøres nærmere for ændringerne.

I det nedenstående redegøres for sammenhængen mellem lokalplanen og kommuneplanændringen.

Zoneforhold
I overensstemmelse med kommuneplanændringen overføres lokalplanområdet til byzone, ved endelig vedtagelse af

denne lokalplan.

Anvendelse
I kommuneplan 2018-2030 er området udlagt til blandet boligområde og jordbrugsområde. I kommuneplanændringen

fastlægges den til blandet boligområde og grønt rekreativt område.

I overensstemmelse med kommuneplanændring fastlægges anvendelsen i lokalplanen til blandet boligområde og

grønt rekreativt område.

Bebyggelse
I kommuneplanændringen og lokalplanen fastsættes bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse til max 30 for

hver ejendom. For tæt-lav bebyggelse fastsættes den til max 40 for området under et.

Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 2 etager.

Opholdsarealer
Kommuneplanændringen og lokalplanen stiller krav om, at opholdsareal for boliger som minimum skal etableres

velbeliggende og anvendelige opholdsarealer svarende til 100 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges

som privat eller fælles opholdsareal.

Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et velbeliggende,

anvendeligt og sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativ brug, og i tilfælde hvor der bygges 10 boliger eller

mere, skal det fælles opholdsareal være minimum 500 m .

Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en størrelse og udformning, der kan rumme

2
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en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for

de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes.

Bevaringsværdige bygninger
Bygningerne i delområde E er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges, eller på anden måde ændres i det

ydre, uden forudgående særlig tilladelse fra Esbjerg Kommune.

Ny bebyggelse planlægges anlagt min. 20 meter fra ejendommen. 

Klimatilpasning
Det skal sikres, at der ikke sker udbygning i områder til fremtidig byudvikling, før det er påvist at en eventuel

oversvømmelsesrisiko kan afhjælpes

Der skal stilles klimatilpasningskrav ved udformningen af nye byudviklingsområder.

Esbjerg Kommunes klimatilpasningskrav til planlægningen skal være lokalt tilpassede, men generelt prioritere en

sikring af flere grønne områder, færre befæstede arealer samt en velovervejet håndtering af overfladevandet.

Den lokale tilpasning af klimatilpasningskravene skal gøre det muligt at finde de løsninger, som passer bedst i det

givne udviklingsområde. Der skal arbejdes med helhedsorienterede løsninger, som inddrager både økonomi, miljø og

natur. I de fleste tilfælde vil det eksempelvis være muligt at arbejde med lokal afledning af regnvand (LAR), mens der

er steder med meget høj grundvandsstand, hvor det ikke kan lade sig gøre.

En del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af områder med Alvorlig

oversvømmelsestrussel og Håndterbar oversvømmelsestrussel. Der har under tidligere regnhændelser været

problemer med afstrømning fra arealerne nord for lokalplanområdet. Udpegningen af områderne som

oversvømmelsestruet skyldes primært, at klimafremskrivninger peger i retning af udfordringer med højtstående

grundvand.

Overfladevand håndteres jf. anbefalingerne i vedhæftede vandhåndteringsplan. Store dele af lokalplanområdet er

udlagt til grønne, rekreative arealer, og der stilles krav om, at løsningerne til håndtering af overfladevand skal bidrage

positivt til områdets naturmæssige og rekreative værdier. 

Kulturmiljøer
Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal

bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde, så det

bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer.

I lokalplanen sikres det, at der er store grønne områder mellem den eksisterende og nye bebyggelse. De nye

udstykninger placeres inden for eksisterende markskel og de levende hegn i matrikelskellene bevares i videst muligt

omfang.

Værdifuldt landbrugsområde
Området er ikke udpeget som værdifuldt landbrugsområde.

Kystnærhedszonen
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Området er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.

Lufthavnens hindringsplan
Begrænsninger i forhold til højde og placering af byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens hindringsplan, som er

udarbejdet i henhold til gældende sikkerhedsregler i lufthavne og ved nationale og internationale flyvninger. I

lokalplanområdet må der bygges i en max højde på 8 meter, og lokalplanen er derfor ikke en hindring for lufthavnen.

Landskabskarakterområde
Lokalplanområdet grænser mod øst til et i kommuneplanen udpeget landskabskarakterområde, som desuden er

udpeget som værdifuldt landskab. Jf. kommuneplanens retningslinje LA.2 skal det ved placering af byggeri og anlæg

samt terrænreguleringer nær kanten af et karakterområde sikres, at projektet ikke skader det tilstødende områdes

karakter og integritet.

Tydelige overgange mellem landskabskarakterområderne skal bevares.

I nærværende lokalplan søges det med bestemmelser om bebyggelsens og landskabets udformning, at sikre, at det

fremtidige boligområde indpasses i landskabets karakter.

Eksisterende lokalplaner
Inden for lokalplanområdet er der ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter.

Sektorplaner
Spildevandsplanen
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan.

Området skal inddrages i spildevandsplanen som separatkloakeret ved udarbejdelse af et tillæg til

spildevandsplanen.

Der skal laves en vandhåndteringsplan for en 100 år klimafremskrevet regnhændelse som sikrer, at vandet ikke giver

væsentlige gener i og uden for området. Oppefra kommende regnvand skal indgå i vandhåndteringsplanen.

Som minimum skal tag- og overfladevand fra 65 % af ejendommens areal nedsives på egen grund. Da jordens

nedsivningskapacitet er begrænset er der begrænsninger på ejendommenes befæstede arealer.

Forhold til anden lovgivning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter
Anlæg i lokalplanområdet, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er meddelt en §

25-tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven på baggrund af en miljørapport/miljøkonsekvensrapport (VVM).

Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering

af planer og programmer og konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er

omfattet af lovens bilag 1 og bilag 2, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et

internationalt naturbeskyttelsesområde.
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Museumsloven
Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en

udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge

forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en

arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden.

Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste

fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens § 27). Fundet skal

straks anmeldes til Sydvestjyske Museer.

Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper

Inden for lokalplanområdet findes ingen naturtyper, som er registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Skovbyggelinje:

Skoven i den nordøstlige del af lokalplanområdet afkaster en skovbyggelinje på 300 m, hvorfor hele lokalplanområdet

er omfattet af en skovbyggelinje. Indenfor skovbyggelinjen skal det sikres, at skovens værdi som landskabselement

samt skovbrynets værdi som levested for dyr og planter bevares. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke

placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. 

I forbindelse med lokalplanlægningen skal Esbjerg Kommune søge om reduktion af skovbyggelinjen hos

Miljøstyrelsen. Skovbyggelinjen søges reduceret til 35 meter fra skoven.

Jordforureningsloven
Område i landzone, der overgår til byzone:

Ved den endelige vedtagelse vil lokalplanområdet overgå til byzone. Ifølge Jordforureningslovens § 50a anses al jord i

byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Derfor skal der ved et regulativ tages

stilling til, om det område der overgår fra landzone til byzone, skal undtages fra områdeklassificeringen.

Før jord flyttes fra et områdeklassificeret område, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune.

Ved nybyggeri skal det ifølge jordforureningslovens § 72b dokumenteres, at den øverste ½ m jord er ren.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at være i konflikt med drikkevandsinteressen. Veje etableres med tæt

underlag, mens parkeringsarealer etableres med permeabel belægning, og øvrige ikke-færdselsbetingede arealer

udlægges med vandgennemtrængelig overflade.

Skovloven
Fredskovspligt

Der er efter skovloven pålagt fredskovspligt på del af matrikelnummer 4 .ax
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EUs naturdirektiver
Natura 2000
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at

bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at

udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og

fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om

planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Planen er screenet og skal ikke konsekvensvurderes efter Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 fra Rådet for de

europæiske fællesskaber. Begrundelsen er at planen ikke ligger inden for et Natura 2000 område, samt at ingen

Natura 2000 områder vil blive påvirket.

Der er indenfor projektområdet ikke registreret national el. international beskyttede naturområder. Afstanden til

nærmeste Natura 2000-område er ca. 3000 m. 

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet

til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod

ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planen skønnes ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets

bilag IV, eller disse arters levesteder.

Forhold til gældende servitutter
Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse er i strid med

lokalplanens formål. Lokalplanens realisering forudsætter ikke ophævelse af servitutter.

Der er udarbejdet en servitutredegørelse, som har påvist, at ingen private tilstandsservitutter fortrænges eller

ophæves med lokalplanen. En opgørelse over registrerede forsyningsledninger (LER) for området viser flere tinglyste

og ikke tinglyste forsyningsledninger som skal vurderes i forbindelse med den konkrete udvikling af området.

Der er tinglyst følgende servitutter inden for lokalplanområdet:

14.02.1969 Vandledning – Dok. om forsynings- og afløbsledninger

26.06.1970 Kloak – forsyning og afløb

19.01.1978 Højdebegrænsning – Dok. om luftfartsforhindringer

15.02.1988 Vandledning og sivedræn mm. – Dok. om forsyningsledninger

24.01.2002 Afløbsledning – spildevand

Retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter

Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
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Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan

fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg mv., der er omtalt i planen.

 

Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er

i strid med principperne i planen.

Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af

planen.

Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, når de angives i

lokalplanen.

 

En ejendom kan jf. planlovens §§ 48 og 49 til enhver tid begæres overtaget af kommunen mod erstatning:

når ejendommen udlægges til offentlige formål;

når det i lokalplanen er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet og tilladelsen nægtes;

når det i lokalplanen er bestemt, at der ikke kan ske større byggearbejder på eksisterende bebyggelse uden tilladelse

fra byrådet og tilladelsen nægtes.

Pligten til overtagelse påhviler dog kun kommunen, hvis den pågældende ejendom ikke kan udnyttes på en

økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme.

Hvis en ejendom, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage helt eller delvist overføres fra

landzone til byzone eller sommerhusområde, kan ejeren inden fire år efter overførslen forlange ejendommen

overtaget af kommunen mod erstatning.

I henhold til Planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over

ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

 

Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens

bestemmelser.

Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.

 

Midlertidige retsvirkninger

 

Fra starten af den offentlige høringsperiode har lokalplanforslaget efter Planlovens § 17 den midlertidige retsvirkning,

at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af

den endelige plans indhold.

Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget.
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En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke.

Den foreløbige retsvirkning gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den

foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Efter den offentlige høringsperiode, og inden Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade, at

ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der

ikke er tale om et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtigt.
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Bestemmelser
§ 1 Lokalplanes formål

Lokalplanen har til formål

1.1

at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med et varieret udbud af boligtyper i tæt-lav og åben-

lav bebyggelse,

1.2

at sikre gode, hensigtsmæssige stiforbindelser inde i området samt til resten af Andrup, skolen og grønne

rekreative områder, 

1.3

at sikre at arkitekturen indpasses bedst muligt i forhold til skoven og resten af landskabet i området,

1.4

at sikre at overfladevand håndteres med løsninger, der bidrager til områdets naturmæssige og rekreative

værdier,

1.5

at sikre etablering af velbeliggende grønne fri- og opholdsarealer.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort, Bilag A og inkluderer matrikelnumrene 4d, 7r, 4ax og del af 7o

og 7000ao alle i Andrup, Esbjerg Jorder, samt alle parceller, der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen

udstykkes heraf.

2.2

Området opdeles som vist på Lokalplankortet, Bilag B i delområderne A, B, C, D og E.

2.3

Hele området ligger i landzone og overføres til byzone ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Området udlægges til boligformål og grønt rekreativt område.

Boliger må kun anvendes til helårsbeboelse.
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3.2

Området opdeles som vist på Lokalplankortet, Bilag B, i delområder med følgende anvendelser:

Delområde A må kun anvendes til sammenbyggede boliger i op til to etager med lodret og / eller vandret

lejlighedsskel, og til tæt-lave boliger i form af klynge, række-, dobbelt- samt kædehuse.

Delområde B må kun anvendes til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse i op til 2 etager.

De arealer, som på bilag B er markeret som grønne friarealer, må ikke bebygges eller anvendes til parkering. Der

kan på disse arealer opstilles legeredskaber, bænke og lignende som understøtter anvendelse til leg og ophold.

Der må i delområde A opføres et fælleshus for beboerne inden for hver storparcel.

Delområderne C og D skal anvendes til grønne rekreative områder, som er offentligt tilgængelige.

Delområde D anvendes til den eksisterende skov i området.

I delområde C etableres løsninger til håndtering af overfladevand fra lokalplanområdet. Der kan i delområde C

opstilles legeredskaber, bænke og lignende som understøtter anvendelse til leg og fælles ophold.

Delområde E må anvendes til beboelse og virksomhed i miljøklasse 1-3 jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

3.3

I en boligejendom kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør,

ejendomshandel, advokatvirksomhed samt dagpleje og lign. i miljøklasse 1 jf. Håndbog om Miljø og

Planlægning, under forudsætning af:

at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom,

at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende,

at virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af

beboelse ikke ændres,

at erhvervsandelen maksimalt udgør 25 % af boligetagearealet,

at virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og

erhvervsudøvelsen må ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende, og

at der højst er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højst er 0,5 m . Farverne på skiltet må ikke være

signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur.

Der kan ikke tillades anden type virksomhed.

3.4

I lokalplanområdet må der opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift.

Bygninger, som for eksempel transformerstationer eller pumpestationer, må opføres med et areal på højst 10

m  og ikke højere end 2,5 m over terræn. Disse småbygninger skal udformes og placeres med hensyntagen til

omgivelserne og den øvrige bebyggelse, enten som tilbygning eller afskærmet med beplantning.

§ 4 Udstykning

4.1

2

2
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I delområde A må ikke udstykkes grunde mindre end 350 m .

I delområde B må ikke udstykkes grunde mindre end 700 m .

Grundstørrelse ved dobbelthuse skal som udgangspunkt være min. 500 m .

Udstykning af grunde til fælles opholdsareal og parkeringspladser er ikke omfattet af ovenstående.

 

4.2

Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti, forsynings-, afløbsledning eller afløbsanlæg samt fri-

og opholdsareal er tilladt.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Boligområdet skal vejbetjenes fra Krogsgårdsvej og stibetjenes fra hovedstinettet i princippet som vist på Bilag

B.

5.2

Boligveje og stier anlægges i princippet som vist på Bilag B.

5.3

Boligvejene udlægges som private fællesveje for delområderne A og B.

 

5.4

Boligvejene udlægges med et vejudlæg på 10 meter og anlægges med et kørebaneareal i kørefast belægning på

5 meters bredte. Vejstykket fra Y-Z udlægges med et vejudlæg på 12 meters bredte med et kørebaneareal i

kørefast belægning i 6 meters bredte.

 

5.5

Der skal etableres kantsten i den lave ende af kørebanen på boligvejene til opsamling af overfladevand i

traditionelle nedløbsbrønde. Se principtværsnit for vejudlæg nedenfor.

Der skal langs boligvejene plantes vejtræer. Træbeplantningen skal bestå af egnstypiske eller hjemmehørende

arter, der er tilpasset vækstforholdene i området.

2

2

2
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Principtværsnit fra vandhåndteringsplanen.

5.6

Boligveje skal etableres som område med fartdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens bestemmelser.

5.7

Belysning af veje, stier i fast belægning og parkeringsarealer skal etableres ved opstilling af armaturer med en

lyspunkthøjde på højst 3,5 meter og skal være udformet således, at lyskeglen ikke er til gene for omgivelserne.

Rekreative gangstier i delområderne C og D må ikke være belyst.

5.8

Stier med fast belægning, som vist i princippet på Bilag B, skal udlægges i en bredte på mindst 5 meter og

anlægges med fast belægning i 3 meters bredte.

I stiudlægget skal der være plads til opsamling og bortledning af regnvand fra veje, stier og fællesarealer, i

princippet som vist i principtværsnittet nedenfor.

Principtværsnit fra vandhåndteringsplanen.

5.9

Stierne A-a, B-b og C-c anlægges som private fællesstier for delområderne A og B og skal vedligeholdes af

grundejerforeningen.

Parkering

5.10

Der skal mindst anlægges følgende parkering:

2 p-pladser pr. bolig på egen grund i åben-lav bebyggelse.

1 1/2 p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse.

5.11
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Gangarealer og fælles parkeringsarealer inden for boligbebyggelsen og gangstier, der forbinder det nye

boligområde med eksisterende boligområde, skal anlægges med udgangspunkt i Vejregelgruppen

Tilgængeligheds 'Håndbog, Færdselsarealer for alle - Universelt design og tilgængelighed', 2017.

5.12

For åben-lav boliger gælder, at der kun må etableres én overkørsel pr. bolig. Overkørslen kan kun etableres fra

boligvej og må have en befæstet bredte på maks. 6 meter.

Indkørsler skal etableres på en sådan måde, at det sikres, at overfladevand fra befæstede arealer på grunden

ikke ledes ud på vej- og fællesarealer samt naboarealer.

5.13

For tæt-lav bebyggelse gælder, at parkerings- og gangarealer skal have et grønt udseende. Parkeringsarealer

skal forsynes med spredt træbeplantning i grøn bund svarende til ét træ for mindst hver 8. parkeringsbås.

Plantebede skal være minimum 5 x 2,5 m svarende til en parkeringsbås.

Træbeplantningen skal bestå af hjemmehørende eller egnstypiske arter, der er tilpasset områdets

vækstforhold.

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

6.1

Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som

jordkabler.

6.2

Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration, herunder bestemmelser om vedligeholdelse.

6.3

Fælles anlæg til regnvandshåndtering, herunder f.eks. omfangsdræn, grøfter, lavningsområder,

nedsivningsanlæg og regnvandsbassiner kan etableres i delområderne A, B og C.

I delområderne A og B må der endvidere etableres anlæg til håndtering og nedsivning af regnvand på egen

grund.

6.4

Der kan opstilles mobilantennemast med en højde på op til 40 meter og med en placering som vist på Bilag B.

6.5

På hver ejendom kan opsættes én husantenne i en højde der ikke overstiger tagryggen og antennen må ikke

være synlig fra vej og sti.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1
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For åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 beregnet for den enkelte matrikel.  

7.2

For tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40, beregnet for den samlede storparcel.

7.3

Al bebyggelse skal have en sokkelhøjde på 0,30 m over eksisterende vejkote.

7.4

For bebyggelse med sadeltag og evt. trempel må bygningshøjden ikke overstige 8 meter i én etage med

udnyttelig tagetage over eksisterende terræn. Facadehøjde må højst være 3,5 meter over terræn.

For bebyggelse med fladt tag eller med ensidig taghældning må bygningshøjden ikke overstige 7 meter i 2

etager over eksisterende terræn.

7.5

Åben-lav boligbebyggelse skal placeres med gavl eller facade parallelt med skel langs adgangsgivende vej.

Garager og carporte skal være sammenbygget med hovedbebyggelsen.

7.6

Al bebyggelse i delområde B skal opføres mindst 4 meter fra skel mod boligveje.

Bestemmelsen gælder også småbygninger som garager, carporte, drivhuse, skure og udhuse m.v.

7.7

Den del af garager, carporte og udhuse m.v., der placeres inden for en zone på 2,5 m fra naboskel, kan maks.

have en højde på 2,5 m + 0,4 x afstand til skel.

7.8

Boligbebyggelse i 2 etager skal have en afstand til skel mod anden boliggrund på mindst 5 meter.

7.9

Småbygninger som garager, carporte, drivhuse, skure og udhuse skal placeres i en afstand af mindst 60 cm fra

skel til stier og grønne områder for at give plads til hække.

7.10

Hvis der opføres dobbelthuse i delområde A kan de sammenbygges i skel to og to inden for grunden.
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§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

8.1

Tage skal udføres som symmetriske sadeltage, med ensidig taghældning eller som flade tage, som vist på

ovenstående skitse. Symmetriske tage skal have en taghældning på mellem 15º og 45º. Ved tage med ensidig

taghældning skal taghældningen være mellem 5º og 15º.

8.2

Tagbeklædning skal udføres i enten sort tagpap med listedækning, tagsten, tagrør eller som grønne tage.

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

Beklædning af flade tage, som ikke er grønne, skal udføres med sort tagpap uden listedækning.

8.3

Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal have samme taghældning og materialevalg som

beboelsesbygningen eller udføres som flade tage med tagpap eller grønt tag. Drivhuse og udestuer er undtaget.

8.4

Facader på boligbebyggelsen skal udføres i træ eller som blank, pudset eller vandskuret mur, eller som en

kombination af træ og blank, pudset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier på op til 10% af facaden ekskl.

vinduer må udføres med andre materialer, hvis det kan indpasses i arkitekturen.

Et eksempel på, hvordan materialer kan kombineres i boligbyggeri. Foto: Danske Boligarkitekter.

8.5

Blanke mure skal udføres i tegl i dæmpede farver med vekslende farvespil. 

Pudsede mure skal udføres i farver med udgangspunkt i Den klassiske jordfarveskala (se bemærkning).
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Eksempler på tegl med vekslende farvespil.

 

8.6

Træhuse må udføres med lodret eller vandret beklædning, eller en kombination heraf. Der må ikke opføres

bjælkehuse, rundtømmerhuse eller lignende.
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Lodret træbeklædning må udføres som;

1-på-2 beklædning: 2 brædder sættes op med mellemrum og et bræt af samme bredte sættes ovenpå,

listedækning: Samme princip som 1-på-2-beklædning, men den liste, der placeres oven på de to andre

brædder er smallere end de to nederste brædder,

eller i profilbrædder med fer og not.

Vandret beklædning må udføres som;

klinkebeklædning, hvor brædder lægges vandret ud over hinanden,

eller i profilbrædder.

Træfacader skal udføres i malet eller oliebehandlet træ i farver med udgangspunkt i Den klassiske

jordfarveskala + nyere pigmenter. Ædeltræ må dog fremstå ubehandlet. 

 

8.7

Solceller og solfangere skal udføres som en integreret del af husets arkitektur. Solceller og solfangere må kun

etableres fladt direkte på tagfladen og må højest udgøre 50% af den enkelte tagflade. Solceller på flade tage

kan dog hæves/vinkles såfremt de er skjult og ikke er synlige fra nabogrund og offentlige arealer. Solceller og

solfangere skal opsættes harmonisk på tagfladen og i en samlet form som et helt rektangel. Solceller må ikke

etableres på terræn.

8.8

Inden for den enkelte storparcel skal tæt-lav bebyggelse fremstå i ensartede farver, materialer og udformning.

Dette gælder også småbygninger tilknyttet tæt-lav bebyggelse.

8.9

Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskærmes og fremtræde som en integreret del af

bebyggelsens arkitektur.

8.10

Der må ikke etableres altangange.

Bevaringsværdige bygninger

8.11

Bygningerne i delområde E er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges, eller på anden måde ændres i

det

ydre, uden forudgående særlig tilladelse fra Esbjerg Kommune.

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

9.1

Boligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd

Side 34 af 47



Ved tæt-lav byggeri med mere end 10 boliger skal der etableres et fælles opholdsareal på mindst 500 m .

Altaner og terrasser må tælle med som opholdsarealer. Opholdsarealerne skal friholdes for bebyggelse,

parkering og oplag.

Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal have en størrelse og udformning der kan

rumme en række sideløbende aktiviteter så som boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er

til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes.

9.2

For- og bagarealer til den enkelte bolig skal etableres med græs eller anden beplantning. Der må ikke

jorddækkes med granitskærver, perlegrus eller lignende i forhaver.

9.3

I delområde A må befæstede arealer højst udgøre 30 % af grundarealerne. 

I delområde B må befæstede arealer højst udgøre 35 % af grundarealerne.

Bebyggelse regnes med i befæstelsen.

9.4

Der må maksimalt afledes regnvand fra de enkelte grunde svarende til 35% af grundenes areal. Yderligere

regnvand skal nedsives eller på anden vis håndteres på egen grund.

9.5

Hegn omkring de enkelte grunde må kun udføres som levende grønne hegn/hække af eksempelvis liguster eller

lignende. Hegn mod naboskel må højst være 180 cm højt.

Dog må der i delområderne A og B etableres fast hegn, såsom plankeværk, i skel mod Krogsgårdsvej. Det faste

hegn må højst være 180 cm højt.

Levende hegn / hække mod boligveje og fælles grønne områder skal plantes på egen grund mindst 30 cm fra

skel, og må højst blive 1,2 m høje. Grundejerne skal vedligeholde begge sider af hækken.

9.6

Forarealer mellem vejskel og boligbebyggelse skal anlægges åbent, f.eks. med græs eller lave stauder og

enkelte buske. Hække, træer og buske i forhaver må ikke hindre det frie udsyn fra boligernes vinduer til

boligvejene.

9.7

Affaldsbeholdere og lignende skal anbringes eller afskærmes på en sådan måde, at de ikke er synlige fra

naboer, friarealer, veje eller stier. Konstruktioner til afskærmning af affaldsbeholdere og lignende må ikke

placeres nærmere vejskel end 4 meter.

Denne bestemmelse gælder ikke postkasser, som skal stå i vejskel.

2
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9.8

Der må etableres jordvarmeanlæg, der ikke indeholder grundvandstruende stoffer. Etablering skal ske ved

nedgravning af slanger.

9.9

Terrænet på den enkelte grund må ikke reguleres mere end 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn eller til et

terræn, der er reguleret i forbindelse med byggemodningen.

Terrænet må ikke reguleres nærmere skel end 0,5 meter.

Terrænreguleringer tættere ved naboskel end 1 meter må ikke foretages med en hældning stejlere end 1:3, dvs.

33,3 cm pr. meter.

Grønne fællesarealer

9.10

Arealerne i delområderne A og B, som er anvist til fælles grønne opholds- og friarealer på Bilag B, skal hver især

etableres af Esbjerg Kommune, der også skal stå for etableringsplejen. Drift og vedligeholdelse skal derefter

overgå til grundejerforeningen jf. grundejerforeningens bestemmelser. 

9.11

Det centrale fælles opholdsareal i delområde B, vest for Østergårdsvej, skal anlægges som græsareal med

håndtering af overfladevand, enkelte grupper af løvfældende træer og buske. Buske og træer skal anvendes, så

der af tryghedsfremmende hensyn ikke opstår områder uden mulighed for ind- og udkig.

Buske og træer skal bestå af hjemmehørende eller egnstypiske arter, der er tilpasset områdets

vækstbetingelser.

Området kan indrettes med aktiviteter som boldbane, legeplads, bålplads og lignende.

9.12

De grønne opholdsarealer i delområde B, øst for Østergårdsvej, skal anlægges som græsarealer med enkelte

træer og buske. Her er mulighed for indretning af faciliteter til ophold og leg.

Der skal være fri passage for fodgængere fra boligvejen til det grønne område i delområde C.

Der skal også anlægges grøfter eller lignende til bortledning af overfladevand fra boligvejene til

vandhåndteringsløsningerne i delområde C. 

9.13

Arealerne i delområde C og D forbliver kommunalt ejede. Områder, faciliteter og beplantninger skal etableres og

plejes af Esbjerg Kommune. Tilstødende grundejere må ikke ændre plantningens udseende og områdernes

karakter.

9.14
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Delområde C udlægges som rekreativt areal og må ikke bebygges. Der kan dog opstilles legeredskaber, bænke

og lignende som understøtter anvendelse til leg og fælles ophold samt anlæg til områdets tekniske forsyning jf.

§ 3.4.

9.15

I delområde C etableres løsninger til håndtering af overfladevand fra lokalplanområdet.

Løsninger for håndtering af overfladevand skal indpasses i landskabets karakter og bidrage positivt til områdets

naturmæssige og rekreative værdier.

9.16

Der etableres grønne bælter på 9-11 meters bredte i princippet som vist på Bilag B.  

De grønne bælter mod Krogsgårdsvej, såvel som det yderste grønne bælte mod vest, skal have et semi-åbent

udtryk med enkeltstående, opstammede træer kombineret med lave buske. Dette for at undgå for meget

skygge i haverne og give mulighed for udsyn over det øvrige landskab.

I de grønne bælter etableres grøfter til afvanding af udstykningerne.

9.17

Det eksisterende levende hegn langs Østergårdsvej, som vist på Bilag B, skal så vidt muligt bevares ved alm.

pleje og foryngelse. Beplantningen kan dog gennembrydes for at skabe adgang til stier.

9.18

I delområde C skal der etableres en 2 meter høj støjskærm mod delområde E, i princippet som vist på Bilag B.

Langs med støjskærmen etableres et beplantningsbælte, for at skjule støjskærmen.

9.19

Inden for lokalplanområdet må der ikke ske oplag og henstilling af campingvogne, både, ikke indregistrerede

køretøjer og køretøjer med en totalvægt på eller over 3.500 kg.

9.20

I forbindelse med anlæggelse af området, må der inden for lokalplanområdet foretages terrænreguleringer på

op til +/- 2 meter i forhold til eksisterende terræn.

9.21

I delområderne A og B må der i fælles opholds- og friarealer samt grønne bælter, i forbindelse med etablering af

anlæg til håndtering af overfladevand, foretages udgravninger til bassiner og grøfter i en dybde på maks. 2

meter under eksisterende terræn.

9.22

I delområde C må der i forbindelse med etablering af anlæg til håndtering af regnvand og til rekreative formål,

foretages landskabsmodelleringer op til 2 meter under og over eksisterende terræn, samt foretages

udgravninger til bassiner, grøfter og lignende.
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9.23

Hældningen på bassiner må ikke være stejlere end 1:4, dvs. 25 cm pr. meter.

Hældningen på grøfter må ikke være stejlere end 1:2, dvs. 50 cm pr. meter.

§ 10 Grundejerforening

10.1

 Alle grundejere indenfor lokalplanens område er forpligtet til at være medlem af en, af Esbjerg Kommune

godkendt, grundejerforening.

10.2

Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Esbjerg Kommune kræver det.

10.3

Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Kommune.

10.4

Grundejerforeningen skal efter krav fra Esbjerg Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder,

sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele

foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

10.5

Oprettes der en andelsboligforening i den tæt-lave bebyggelse skal andelsejerne hver især også være

medlemmer af grundejerforeningen. Fællesarealet på andelsboligforeningens grund er grundejerforeningen

uvedkommende.

10.6

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på alle fællesarealer og private fællesveje indenfor lokalplanens

delområde A og B. Overtagelsen kan ske etapevis og er ikke betinget af fuldstændig færdiggørelse af arealerne.

10.7

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse samt glatførebekæmpelse af de private fællesarealer

(herunder private fællesveje og -stier, grøfter samt evt. volde) inden for de i §10.6 nævnte delområder. Undtaget

er de offentlige veje og stier samt de afløbstekniske anlæg, der ejes af forsyningsselskabet.

Grundejerforeningen skal drifte og vedligeholde arealerne efter en af Esbjerg Kommune godkendt

vedligeholdelses- og plejeplan.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:
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11.1

de i § 5 nævnte veje og stier er etablerede

de i § 5 nævnte parkeringsarealer er etablerede

de i § 6 og § 9 nævnte anlæg til håndtering af overfladevand, er etablerede

den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes, hvis det ikke kan

dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet

den er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal

forsynes.

For ny bebyggelse øst for Østergårdsvej gælder i øvrigt, at den i § 9 nævnte støjskærm skal være etableret før

ibrugtagning.

§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk

12.1

Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse er i strid med

lokalplanens formål. Lokalplanens realisering forudsætter ikke ophævelse af servitutter.

Der er udarbejdet en servitutredegørelse, som har påvist, at ingen private tilstandsservitutter fortrænges eller

ophæves med lokalplanen. En opgørelse over registrerede forsyningsledninger (LER) for området viser flere

tinglyste og ikke tinglyste forsyningsledninger som skal vurderes i forbindelse med den konkrete udvikling af

området.

Der er tinglyst følgende servitutter inden for lokalplanområdet:

14.02.1969 Vandledning – Dok. om forsynings- og afløbsledninger

26.06.1970 Kloak – forsyning og afløb

19.01.1978 Højdebegrænsning – Dok. om luftfartsforhindringer

15.02.1988 Vandledning og sivedræn mm. – Dok. om forsyningsledninger

24.01.2002 Afløbsledning – spildevand

§ 13 Vedtagelse

Ovenstående forslag til Lokalplan nr. XX udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den

xx 20xx, med henblik på offentlig høring.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø

13.1

Ovenstående forslag til Lokalplan nr. 10-020-0001 udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg

Byråd den xx 20xx, med henblik på offentlig høring.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester
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Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø
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Bilag
Brug sidemenuen for at finde de enkelte kortbilag tilknyttet til lokalplanen.

Bilag A Matrikelkort

Matrikelkort

Lp10 020 0001 Bilag A Matrikelkort

Bilag A MatrikelkortBoligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd

Side 43 af 47

https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4971/lp10-020-0001-bilag-a-matrikelkort.pdf


Bilag B, Lokalplankort

Lp10 020 0001 Bilag B Lokalplankort

Bilag B, LokalplankortBoligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd

Side 44 af 47

https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4973/lp10-020-0001-bilag-b-lokalplankort.pdf


Bilag C Servitutredegørelse

Servitutredegørelse

Lp10 020 0001 Bilag C Servitutredegørelse

Bilag C ServitutredegørelseBoligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd
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https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4974/lp10-020-0001-bilag-c-servitutredegoerelse.pdf


Bilag D Illustrationsplan

Illustrationsplan

Lp 10 020 0001 Bilag D Illustrationsplan

Bilag D IllustrationsplanBoligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd
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https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4972/lp-10-020-0001-bilag-d-illustrationsplan.pdf


Trafiknotat
Trafikale Undersøgelser I Forbindelse Med Ny Byudvikling I Andrup Vers3.3

Vandhåndteringsplan
Andrup Syd Klimasikring Og Afvanding
Vandhåndteringsplan Bilag 1
Vandhåndteringsplan Bilag 2
Vandhåndteringsplan Bilag 3 Krogsgårdsvej Udstykningsforslag 29062021 A1 1000
Vandhåndteringsplan Bilag 4

AnnonceringBoligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd

Side 47 af 47

https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4965/trafikale-undersoegelser-i-forbindelse-med-ny-byudvikling-i-andrup_vers33.pdf
https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4966/andrup-syd-klimasikring-og-afvanding.pdf
https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4967/vandhaandteringsplan-bilag-1.pdf
https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4968/vandhaandteringsplan-bilag-2.pdf
https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4969/vandhaandteringsplan-bilag-3_-krogsgaardsvej_udstykningsforslag_29062021_a1_1000.pdf
https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/media/4970/vandhaandteringsplan-bilag-4.pdf
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1 Sammenfatning 
Dette notat redegør for en række trafikale forudsætninger for en ny byudvikling i 
Andrup. Der er undersøgt vejadgange og stiforbindelser herunder interne stifor-
bindelser, vurderet på forholdene langs Krogsgårdsvej samt kapacitet i krydset 
Storegade/Andrup Byvej/Krogsgårdsvej. Notatet opstiller en række anbefalinger, 
som er følgende; Krogsgårdsvej udvides til 7 m og hastighedssaneres med bump 
og omfattes af byzone. Forøget trafik betyder, at ny bebyggelse skal opføres 
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minimum 18-20 meter fra vejmidten af hensyn til støj. Den forøgede trafik ska-
ber ingen kapacitetsmæssige udfordringer.  

Der skal arbejdes med, at de interne stier kobles med det veludbyggede stinet i 
Andrup. Der etableres en hovedsti, der skal føres på tværs af Krogsgårdsvej og 
fra denne skal der skabes forbindelse til den dobbeltrettede cykelsti langs Store-
gade og Andrup Byvej både nord og syd for Krogsgårdsvej. Af hensyn til de lette 
trafikanter og især skolebørn skal stikrydsningen laves med et støttepunkt i en 
midterhelle, så Krogsgårdsvej kan krydses i to tempi eller føres under Krogs-
gårdsvej i en tunnel. Grundvandet ligger i et niveau, hvor det får indflydelse på 
et eventuelt anlæg af en tunnel og skal håndteres.  

Krydset Storegade/Andrup Byvej/Krogsgårdsvej bør ombygges, idet der enten 
etableres højrekanalisering på Storegade eller krydset ombygges til en rundkør-
sel.  

Udbygning af planområdet forventes at ske i 3 etaper og den trafikale infrastruk-
tur bør tilpasses den gradvise udbygning.  

2 Indledning 
I forbindelse med en byudvikling af et nyt større boligområde i Andrup nordøst 
for Esbjerg afdækker dette notat en indledningsvis trafikal undersøgelse, der har 
til formål at pege på mulige trafikale virkemidler, foranstaltninger og vejadgange 
forud for en forventet byggemodning begyndende fra 2022.  

Projektområdet ligger syd for Andrup, der har høj tilgængelighed til motorvejs-
nettet og Esbjerg by via Storegade. Projektlokaliteten ses på luftfotoet på figur 
1. Sydvest for området ses Esbjerg by, i samme retning forefindes et tilslut-
ningsanlæg til motorvejsnettet. 

 

Figur 1 Placering af byudviklingsområdet. 



 

 

     
TRAFIKALE UNDERSØGELSE VED NY BYUDVIKLING I ANDRUP  3  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A222352-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Trafikale undersøgelser i forbindelse med ny byudvikling i 
Andrup_vers3.3.docx 

 

2.1 Kommuneplanens bestemmelser 
Området er jf. kommuneplanen udlagt til boligformål og formålet er blandet bo-
ligbebyggelse. Kommuneplanbestemmelserne giver mulighed for bebyggelsesty-
perne åbne og tæt-lav boliger samt etageboliger med bebyggelsesprocenter på 
henholdsvis 30 og 40. Der er mulighed for flere typer af boliger fra parcelhuse til 
etageboliger op til to etager. Esbjerg Kommune arbejder på, at området udvikles 
til parcelhuse og tæt-lav bebyggelser.  

Planområdet udvikles over en årrække fra 2022 og frem mod 2035. Store dele 
af planområdet er landbrugsjord, der på sigt kan disponeres af kommunen til 
byudvikling, mens en mindre del af planområdet udvikles af en privat investor. 
Der kan derfor opstå ukoordinerede interesser i forhold til udstykningstakt, som 
dette notat ikke forholder sig til. De nordlige områder forventes dog at blive ud-
bygget før de sydlige områder. Figur 2 viser planområdets nærmere afgræns-
ning syd for Andrup nordøst for Esbjerg by.  

Udviklingsområdet forbindes med Andrup via Krogsgårdsvej og Andrup Byvej, 
men de lette trafikanter har også adgang via eksisterende stiforbindelser nord 
for planområdet via bl.a. Andrup Skolesti.  

På Storegade og Andrup Byvej forløber en dobbeltrettet højklasset cykelsti i ve-
jens sydøstlige side. Cykelstien har forbindelse til Esbjerg og til Andrup nuvæ-
rende sydvestlige grænse. Stien forbindes til Aprilvej.  

 

 

Figur 2 Planområdet (indkredset med rød) samt gældende kommuneplanrammer.  

Igennem planområdet forløber den nuværende landevej Krogsgårdsvej, som i 
fremtiden kommer til at trafikbetjene området. Nord for Krogsgårdsvej udstyk-
kes ca. 70 boliger, som i øjeblikket er fordelt på to områder. De nordlige områ-
der udgør samtidig de første forventede etaper af planområdets udvikling. Syd 
for Krogsgårdsvej forventes ca. 160 boliger.  
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Der er en overordnet tendens til, at udstykningerne af parcelhusgrunde bliver 
mindre i fremtiden og derfor kan det samlede boligantal stige med op mod 300 
boliger, hvilket vil svare til 1400 kvm pr. parcelboligenhed og 700 kvm pr. tæt-
lav boligenhed alt inklusive (fx friarealer, veje, stier mv.). Dette er afsættet for 
de videre vurderingerne i dette notat.  

2.2 Forudsætninger 
Udgangspunktet for trafikberegningerne er turrater jf. vejreglernes "Katalog tur-
rater" af d. 1. september 2020. 

3 Trafik 
De trafikale konsekvenser af udbygningen af boligområdet medfører en trafikfor-
øgelse på Krogsgårdsvej, så vejen samlet ses når op på ca. 2.000 køretøjer i 
døgnet, eller hvad der svarer til ca. en fordobling af den nuværende trafik.  

Andrup Byvej og Storegade påvirkes også, men den relative trafikforøgelse er en 
del mindre. Samtidig er vejene egnet til mere trafik. Tabel 1 viser et udtræk fra 
trafiktællinger på Krogsgårdsvej, Storegade, Andrup Byvej samt Nordskrænten 
samt et skøn over trafikmængderne i 2031 ved 1 % fremskrivning.  

Vej ÅDT Skønnet tra-
fik 2021 

Fremskrevet 
trafik 2031 

Storegade  - bil 

   - cykler 

4.053 (2015) 

132 (2019) 

4.500 

130 

5.000 

150 

Andrup Byvej (nordøst 

for byen) 

Andrup Byvej (i byen) 

3.705 (2021) 

4.527 (2007) 

4.500 5.000 

Nordskrænten 1.374 (2014) 1.400 1.600 

Krogsgårdsvej 866 (2019) 1.000 2.0001 

Tabel 1 Tilgængelige tællinger på eksisterende veje omkring planområdet. 

3.1 Kapacitet Storegade-Krogsgårdsvej-Andrup Byvej 
T-krydset Storegade-Krogsgårdsvej-Andrup Byvej belastes af mere svingende 
trafik. Eksisterende trafiktællinger, retningsfordelinger, spidstimetrafik mv. er 
lagt til grund for at gennemføre en vurdering af kapacitetsforholdene i krydset.  

Den nye trafik, som genereres fra byudviklingsområdet, er fordelt og retnings-
fordelt jf. eksisterende tælledata. Der er forudsat en krydsopbygning som eksi-
sterende og trafikken er fremskrevet for en 10-årsperioden. Det er forudsat, at 
hver bolig genererer fem bilture pr. døgn og der regnes med op til 300 boliger 
(selvom alle boliger formentligt ikke er udbygget allerede i 2031). Der er brugt 

 
1 ingen teknisk fremskrivning, trafikudvikling skyldes byudvikling af planområdet. Derfor tillagt ny tra-

fikgenerering fra byudviklet område 
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en fremskrivning på 1 %. Trafikken på Krogsgårdsvej er dog ikke fremskrevet, 
da ny trafik fra boligområdet vil være drivende for trafikforøgelsen på vejen.  

Således er der opstillet et worst case scenarie for kapacitetsberegningen i kryd-
set Storegade-Krogsgårdsvej-Andrup Byvej for både morgen- og eftermiddags-
spidsperioden. Kapacitetsberegningerne viser, at krydset kan klare en trafikfor-
øgelse svarende til en fuld udvikling af området, se figur 3. 

 

Figur 3 kapacitetsberegninger af krydset Storegade-Krogsgårdsvej-Andrup Byvej 
morgen (tv) og eftermiddag (th) 2031.  

Det vil være muligt at øge den samlede indkørende trafik i krydset Storegade-
Krogsgårdsvej-Andrup Byvej med yderligere 1,5 gange det forventede niveau i 
2031. Der vil dog stadig i 2031 kunne opnås en acceptabel trafikafvikling.  

Isoleret set på sidevejen, dvs. på Krogsgårdsvej, kan trafikken øges med op 1,8 
gange det forventede niveau i 2031, før end det medfører en betydende 
belastningsgrad og dermed betydning for trafikafviklingen i krydset Storegade-
Krogsgårdsvej-Andrup Byvej. 

3.1.1 Perspektiver på krydsudformning 
Kapacitetsberegninger viser, at byudviklingen langs Krogsgårdsvej ikke medfø-
rer et behov for at forøge kapaciteten i krydset igennem om- eller udbygning af 
krydset.  

Den dobbeltrettede cykelsti, der løber sydøst for Storegade/Andrup Byvej, udgør 
dog et trafiksikkerhedsmæssigt forhold, som der skal belyses nærmere, da cykli-
sterne, især på dobbeltrettede cykelstier er udsatte i kryds. Den eksisterende si-
tuation ses på figur 4. 
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Figur 4 eksisterende situation  

En fordobling af trafikken på Krogsgårdsvej vil forøge risikoen for trafikuheld, 
hvor især uheldssituationen med højresving fra Storegade mod Krogsgårdsvej 
udgør en voksende udfordring, da der ikke haves højresvingskanalisering på 
Storegade og de højresvingene nemt presses til et forhastet sving, samtidig er 
cykelstien trukket 5-6 m væk fra krydset, der mindsker synligheden til cykel-
stien. 

Udover den dobbeltrettede cykelsti, haves krydset Storegade-Nordskrænten-An-
drup Byvej relativt tæt på krydset Storegade-Krogsgårdsvej-Andrup Byvej, der 
på grund af den indbyrdes afstand mellem Nordskrænten og Krogsgårdsvej 
medfører en risiko for diagonalkørsel mellem disse veje igennem krydset, som 
medfører en forøget risiko for trafikuheld.  

Der kan overvejes to alternativer til at forbedre trafiksikkerheden. 1) etablering 
af højrekanaliseringsanlæg på Storegade eller 2) at etablere en rundkørsel. Det 
kan etableres som en gradvis udbygning, dvs. etablering af højrekanaliserings-
anlæg for derefter på et senere tidspunkt at etablere en rundkørsel.  

Uanset løsningsvalg skal den dobbeltrettede cykelstis krydsning af Krogsgårds-
vej flyttes/trækkes endnu længere tilbage end i den nuværende situation. Place-
ringen af cykelstiens krydsning på tværs af Krogsgårdsvej bør være forberedt 
for det senere løsningsvalg i forhold til etablering af en højresvingsbane eller en 
rundkørsel.  

Etableres der højrekanalisering bør cykelstikrydsningen have minimum 6 meters 
afstand til primærvejen og der etableres vigepligt for cyklisterne. Bevares den 
eksisterende krydsningsudformning eller etableres der senere en rundkørsel, bør 
cykelstien trækkes så langt tilbage, at bilisterne, der svinger fra Storegade, 
kommer ret på den dobbeltrettede cykelsti. Cyklisterne skal også her tildeles vi-
gepligt. For at kompensere for cyklisternes nedsatte fremkommelighed (på 
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grund af vigepligten), etableres der også et støttepunkt på Krogsgårdsvej, så 
vejen kan krydses i to tempi. Dette har også en trafiksikkerhedsmæssig fordel.  

Et højrekanaliseringsanlæg reducerer risikoen for bagendekollisionerne og giver 
en roligere trafikafvikling for de højresvingende, fordi bilisten har "mere" tid til 
at orientere sig om og ad begge retninger på den dobbeltrettede cykelsti.  

En rundkørsel sikrer cyklisterne på den dobbeltrettede cykelsti i endnu højere 
grad, fordi cyklisterne trækkes væk fra cirkulationsarealet og får tildelt vigepligt 
igennem til- og frafarten på Krogsgårdsvej. Rundkørslen virker som en naturlig 
fartdæmper og vil også markere Andrups sydlige grænse (grænsen rykker mod 
syd i forbindelse med byudvikling langs Krogsgårdsvej) og fordi Nordskrænten 
kan forlægges og kobles på rundkørslen som et fjerde ben. Esbjerg Kommune 
oplyser, at der politisk er banet vej for at Nordskrænten kan lukkes og nedlæg-
ges ca. 500 m fra krydset Storegade/Andrup Byvej/Nordskrænten, der gør en 
rundkørsel uaktuel. Opstår der nye planer om byudviklingen langs Nordskrænten 
kan beslutningen omgøres, hvorfor en rundkørsel igen vil være aktuel. Sker det, 
vil det dog kræve, at der kan opnås tilsagn om at forlægge Nordskrænten ind 
igennem et "fredskovslignende" areal på det vestlige hjørne samt erhvervelse af 
areal fra øvrige tilstødende jordejere. Et forslag til placeringen af en rundkørsel 
ses på figur 5, hvor der er tegnet en cirkel op med radius 35 m. 

 

Figur 5 forslag til placering af rundkørsel på Storegade og Andrup Byvej 

3.2 Støj Krogsgårdsvej 
Der er gennemført en skønsmæssig beregning af støjudbredelsen fra Krogs-
gårdsvej ved brug af beregningssoftwaren N2kR. 
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Beregningsmodellen er en indikator på nødvendig afstand fra vejmidte til en 
støjgrænselinje, hvor der jf. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 dB kan 
opnås et acceptabelt støjniveau. Beregningen er gennemført uden støjreduce-
rende foranstaltninger. 

Der er i nærværende version af dette notat anvendt trafikal for to trafiktællinger 
2020 for Krogsgårdsvej til beregning af støj. Der er udtrukket trafiktællinger 
specificeret i forhold til en beregning af LDEN. Dvs. at trafikken er fordelt efter D 
(dag, 7-19), E (aften, 19-22) og N (nat, 22-7). Trafikken er opdelt i køretøjs-
klasserne, 0-580, 580-1250 og >1250. Der er anvendt skiltede fremtidige ha-
stigheder (50 km/t) for alle køretøjstyper. Når vejen er skiltet ned til 50 km/t, 
kan en trafiktælling nuancere hastighedsbilledet, som vil optimere beregningen.  

Trafikfordelingen på Krogsgårdsvej jf. LDEN ses af tabel 2.  

0-580 0-580 0-580 580-1250 580-1250 580-1250 o.1250 o.1250 o.1250 

kl. 07-19 kl. 19-22 kl. 22-07 kl. 07-19 kl. 19-22 kl. 22-07 kl. 07-19 kl. 19-22 kl. 22-07 

74% 7% 11% 7% 0% 1% 0% 0% 0% 

Tabel 2 Trafikfordeling i forhold til LDEN på Krogsgårdsvej  

Trafikmængden på Krogsgårdsvej varierer efter, hvordan de fremtidige boligom-
råder kobles på Krogsgårdsvej. Ved en opkobling af boligområderne, som be-
handlet i kapitel 4, vil fordelingen af trafik langs Krogsgårdsvej se ud som på fi-
gur 6. Der er derfor brugt en trafikmængde på 1.500 til at vurdere den fremti-
dige støjpåvirkning på byudviklingsområdet fordelt jf. tabel 2.  

 

Figur 6 Variation i den fremtidige trafikmængde på Krogsgårdsvej.  
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Resultaterne af støjberegningen nord for Krogsgårdsvej ses på figur 7 og syd for 
Krogsgårdsvej på figur 8. 

 

Figur 7 Resultat af støjberegning på Krogsgårdsvej nord for vejen 

 

Figur 8 Resultat af støjberegning på Krogsgårdsvej syd for vejen 

Beregningen viser, at støjgrænsen for 58 dB ligger mellem 16 meter fra Krogs-
gårdsvej vejmidte. Støjudbredelsen reduceres ved mindre trafikmængder og 
derfor kan støjgrænsen for en del af byudviklingsområdet forventes, at være 
ned til 10-14 m. De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning 
som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. 
Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor omkring 10 
- 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt støjgeneret. 
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3.3 Krogsgårdsvej 
Krogsgårdsvejs forløb er kurvet og karakteriseret ved et smalt profil, der typisk 
ikke er egnet til at oppebære en større trafikmængde. Tre nedslag på stræknin-
gen viser en varierende kørebanebredde på mellem 5,25 – 5,55 m. Tæt på ve-
jen findes beplantning (læbælter). Det visuelle indtryk bærer præg af at være en 
sekundær vej i landområde, se figur 9.  

Oversigtsforholdene er, bl.a. på grund af beplantning langs vejen, begrænsede 
og vejens kurvede forløb begrænser oversigten yderligere. Nye vejtilslutninger 
bør derfor tage hensyn til dette og så vidt muligt placeres i den konvekse side af 
en bue, da det medfører de bedste oversigtsmuligheder.  

 

 

Figur 9 Kortet og billederne viser 3 nedslag på strækningen Krogsgårdsvej. 

Eftersom området vil gennemgå en transformation fra landbrugsjord til bynær 
bebyggelse, bør kørebanen ligeledes udvides, da trafikmængderne vokser til en 
størrelse, hvor de nuværende relative smalle kørebaner ikke er egnet.  

Det anbefales, at vejen udlægges med højest 7 meter kørebane. 7 m er et pas-
sende profil, når der kan forventes, at der vil færdes cykler på strækningen, 
uden der påtænkes særlige cyklistfaciliteter. Omvendt er det ønskeligt med et 
smalt profil for at sikre en lav hastighed. Vejudvidelsen kan med fordel laves i 
den sydlige side på grund af den eksisterende belysning, som er anlagt i den 
nordlige side af vejen.  

A B C 
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Der skal også reserveres et areal til rabat på begge sider af vejen samt trug el-
ler grøft i den ene side af vejen. I den nordlige side opretholdes 3 m rabat. I den 
sydlige side etableres mindst 1,5 m rabat, det vil sige samlet set 4,5 meters ra-
bat. Dermed bliver det samlede vejudlæg 11,5 m. Det nuværende udlæg er 12 
m og dermed er den samlede rabat 5 meter, som vurderes at være tilstrækkelig 
til at etablere en grøft. En grøft er på nuværende planstadie dog ikke dimensio-
neret og derfor forslås det, at opretholde en foreløbig reservation på yderligere 2 
meter til et samlet vejudlæg på 14 meter. En nærmere undersøgelse, bør fore-
tages i forhold til grøfter. Langs Krogsgårdsvej kan det ud fra en samstilling af 
luftfoto og matrikelkort tyde på, at enkelte tilstødende grundejere har etableret 
beplantning (hæk) i vejarealet. Hævd over offentligt udskilt vejareal kan jf. Dan-
ske Lov dog ikke vindes.  

3.3.1 Hastighedssanering 
Når Krogsgårdsvej transformeres fra en sekundær vej i landområde til en vej i 
bymæssig bebyggelse, bør hastighedsbegrænsningen ligeledes justeres fra de 
nuværende 60 km/t til 50 km/t (etablering ved E55 byzonetavle). Udbygnings-
takten betyder, at der vil gå en rum tid fra, at vejen opleves som en vej i by-
mæssig bebyggelse. 

Udbygges vejen samtidig med, at den første udstykning udbydes, vil vejen i en 
periode fremstå og indbyde til høj hastighed, da vejen gøres bredere og oplevel-
sen stadig er landlig. Det anbefales derfor at hastighedssanere vejen med 50 
km/t bump. Vejreglernes håndbog om "Fartdæmpere" anbefaler, at 50 km/t 
bump udlægges med en indbyrdes planlægningsafstand på 150 m og maksimalt 
250 m. Ved ca. 150 meters afstand skal der udlægges 5-6 bump, der placeres 
som foreslået på figur 10. Umiddelbart øst herfor bør der opstilles en byzone-
tavle. Såvel som på Krogsgårdsvej bør byzonetavlen på Andrup Byvej flyttes til 
syd for Krogsgårdsvej, da denne strækning også vil få et mere bymæssigt ud-
tryk.  

 

Figur 10 Forslag til placering af fartdæmpere på Krogsgårdsvej. 
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4 Trafikbetjening af de enkelte delområder 
De enkelte delområder trafikbetjenes hensigtsmæssigt, ud fra en ambition om, 
at der skabes færrest mulige overkørsler til Krogsgårdsvej af hensyn til trafiksik-
kerheden, og hvor der i øvrigt tages hensyn til: 

› Krogsgårdsvejs forløb  
› oversigtsforholdene på Krogsgårdsvej 
› forslaget om udlæg af trafiksanering på Krogsgårdsvej 
› eksisterende overkørsler til Krogsgårdsvej 

 
Der findes en tilslutning fra Grønnegårdsvej til Krogsgårdsvej, som lever op til 
de øvrige hensyn, som er hensigtsmæssig at udnytte som vejadgang til at trafik-
betjene planområdet, hvormed antallet af tilslutninger til Krogsgårdsvej reduce-
res. Vejen er udlagt med 11 m vejudlæg og er offentlig kommunal vej og vil 
kræve at blive udvidet fra de eksisterende en ca. 5 m bred kørebane til 6 m for 
den del der skal betjene boligområdet. Benyttes denne vejadgang ikke til at be-
tjene det sydøstlige område, men i stedet en ny overkørsel til Krogsgårdsvej, 
skal det sikres, at en alternativ ny vejadgang ligges forskudt ca. 25 m i forhold 
til en ny vejadgang til det nordøstlige område og det kræver, at der etableres en 
ny vej udlagt med 6 m bred kørebane.  

Figur 11 viser et forslag til at vejbetjene planområdet, som er et forslag, der ta-
ger hensyn til udbygningstakt af området. Forslaget medfører tre nye overkørs-
ler til Krogsgårdsvej. Østergårdsvej kan være oplagt at udnytte som hovedstifor-
bindelse og stiforbindelse til området syd for Krogsgårdsvej, hvis en stiforbin-
delse skal etableres i terræn. Denne er mindre oplagt, hvis stiforbindelsen etab-
leres i en tunnel under Krogsgårdsvej. Her vil det være oplagt med en placering 
umiddelbart øst for BS Teknik, på adressen Østergårdsvej 1.   

 

Figur 11 Forslag til vejbetjening af planområdet. 
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På baggrund af kapacitetsberegningen gennemført for krydset ved Storegade-
Krogsgårdsvej-Andrup Byvej vurderes det, at de nye vejtilslutninger kan etable-
res uden fx kanaliseringsanlæg på Krogsgårdsvej, eftersom trafikmængderne er 
på et niveau på ca. 2.000 køretøjer i døgnet, og planpræmissen samtidig er, at 
Krogsgårdsvej i øvrigt trafiksaneres. Der er således ikke behov for at reservere 
et areal til venstresvingsbaner på Krogsgårdsvej.  

Eftersom cyklisterne forventes at være få og der ikke etableres fodgængerarea-
ler langs Krogsgårdsvej er der ikke behov for højrekanalisering. Den meget en-
tydige forventning til en retningsfordeling af trafik trækker også i retning af, at 
der ikke er behov for kanalisering herunder venstresvingsbaner, da en venstre-
svingende kun sjældent skal afvente modkørende.  

4.1 Lette trafikanter og forbindelse til Andrup Skole 
Mellem byudviklingsområdet og Skads Skole (Signaturskolen) skal der skabes en 
tryg og sikker forbindelse med henblik på, at børn fra 3. klassetrin kan være 
selvbefordrende til skole. Forslagene, jf. figur 11, skaber mulighed for en stifor-
bindelse i eget tracé, hvor de lette trafikanter kan færdes. Stiforbindelsen vil 
ikke kun være en skolevej, men være en sti som binder området sammen med 
det meget veludviklede stisystem i Andrup og Andrup Skolesti. Figur 12 viser 
stikoblingen mellem planområdet og Andrup By jf. forslaget om placering af et 
stiforløb i figur 11. 

 

Figur 12 Eksisterende udlagte vej- og stisystemer. De grønne stiplede linjer er kom-
munale udlagte stier 
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Stiforbindelsen skal krydse Krogsgårdsvej. Der skal træffes valg om, hvordan 
den krydsning skal udformes. Et udlæg af hastighedsdæmpende bump gør 
krydsningen i niveau mere trafiksikker, men omvendt kan oversigtsforholdene 
være begrænsede fra syd. Oversigtsforholdene kan forbedres, hvis eksisterende 
beplantning fjernes for at skabe et frit udsyn langs Krogsgårdsvej, der tjener to 
formål:  

› de lette trafikanter kan overskue og læse trafikken på Krogsgårdsvej 

› trafikanter på Krogsgårdsvej kan se eventuelle krydsene lette trafikanter i 
god tid inden krydsningspunktet.  

Det betyder derfor, at læhegn og øvrig beplantning må nedlægges og en regel-
mæssig beskæring af beplantning må opprioriteres rent driftsmæssigt.  

Endeligt bør der etableres en krydsningshelle på Krogsgårdsvej, der gør det mu-
ligt, for de lette trafikanter, at krydse i to tempi samt sikre lav hastighed for bil-
trafikken pga. synliggørelse af krydsningspunktet.  

Placeringen af stiforbindelsen langs Østergårdsvej bør afvejes i forhold til en be-
tjening til BS Teknik. Skal BS Teknik bevare den eksisterende vejadgang via 
Østergårdsvej anlægges stien hensigtsmæssigt i den vestlige side af Østergårds-
vej.   

De eksisterende stisystemer, der forløber igennem Andrup, vurderes som trafik-
sikre, da: 

› stierne er placeret i eget tracé  
› krydsningspunkter med vej er etableret på en hævet flade/et bump  
› vejene, som stierne krydser, i øvrigt er hastighedsdæmpede med bump  
  

Alternativt, af hensyn til en opprioritering af de lette trafikanter, kan en stitunnel 
under Krogsgårdsvej etableres. Denne må af hensyn til planerne om et regn-
vandsbassin vest for Østergårdsvej 1 etableres øst for BS Teknik. Således flyttes 
forslaget om en stikrydsning af Krogsgårdsvej mod øst. Forskydningen vurderes 
ikke at påvirke muligheden for at sammenbinde det sydligere område med An-
drup.   

Et traditionelt stitværsnit med anlæg 2 skråninger vil fylde ca. 17 m på sit 
breddeste ved tunnelenderne. Ramperne vil med 45 promille hældning have en 
længde på knap 80 meter fra tunnelenderne, hvis det forudsættes en 
tunneldybde på 3,5 m. En meget forenklet optegning af disse mål findes på Fi-
gur 13.  
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Figur 13 forenklet cirka optegning af areal, der skal bruges til etablering af en tun-
nel. 

Grundvandet er af Esbjerg Kommune oplyst til at ligge i en dybde af 2-4 m. Hvor 
tunnellen planlægges, vurderes jordbundslagende at være moræneler, der bety-
der, at der vil ske en langsom vandtilstrømning. Tunnelen forventes at nå en 
dybde dybere end grundvandsspejlet, der kan derfor være udfordringer i forhold 
til holde den tør. Forekomsten af moræneler gør det dog anlægsteknisk mindre 
kompliceret at gennemføre. Nærmere undersøgelser bør foretages.  

4.2 Øvrige stisystemer 
Der bør ligeledes skabes en kobling til den dobbeltrettede cykelstiforbindelse på 
Storegade og Andrup Byvej. Udvides Krogsgårdsvej med 7 meter kørebane, ha-
stighedssaneres vejen til 50 km/t og under forudsætning af, at trafikmængderne 
holdes på et niveau omkring 2.000 køretøjer i døgnet, er cykling trafiksikkert 
langs Krogsgårdsvej frem til Storegade og der kan undværes yderligere cykelfa-
ciliteter som cykelsti eller cykel.  

Øges trafikbelastningen vil der oftere opstå tvivl om, hvorvidt biltrafikken skal 
afvente og holde tilbage bag cyklister ved møde med anden bilist og dermed kan 
der ske der en større tilbøjelighed til, at cyklister kan blive "klemt". Dette kan 
undgås med en smallere kørebane, da denne tvivl ikke vil opstå, men det fordrer 
gode oversigtsforhold, som ikke haves på Krogsgårdsvej.  

Øges trafikbelastningen kan der derfor opstå et behov for cykelfaciliteter, som 
cykelsti eller cykelbane. Inden for rammerne af denne planlægning, bør disse fa-
ciliteter dog kun tænkes ind, hvis det skal understøtte den generelle service og 
fremme af cyklister. Afstanden fra planområdet til Jerne Station er ca. 3,7 km og 
dermed er cyklen et reelt alternativ til bilen som pendling mod Esbjerg. Et hø-
jere serviceniveau for cyklisterne på Krogsgårdsvej kan derfor overvejes.  
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Flere løsninger kan overvejes. Et af alternativerne til en løsning, der også tager 
hensyn til ressourcerne, er at etablere en dobbeltrettet cykelsti fra den vestlig-
ste, på nuværende tidspunkt ikke-eksisterende, vejtilslutning til planområdet til 
Storegade på den sydlige side af Krogsgårdsvej. Vælges dette, skal der reserve-
res et udlæg til en dobbeltrettet cykelsti på Krogsgårdsvej på 5 m - yderligere 
4,5 m mod syd.  

Området nord for Krogsgårdsvej kan tilsluttes den dobbeltrettede cykelsti, hvor 
planområdet grænser op til Andrup Byvej. Gennemføres begge forslag vil det 
samlede planområde forbindes til den dobbeltrettede cykelsti, se figur 14. 

For helhedens skyld og af hensyn til at reducere antallet af cyklister på Krogs-
gårdsvej, bør der desuden etableres interne stiforbindelser mellem alle delområ-
der samt sydlig forbindelse til den dobbeltrettede cykelsti på Storegade. En syd-
lige stiforbindelse til Storegade kan passende kobles op på en øst-vestvendt ho-
vedsti, hvormed det nye byområde bindes solidt op på det eksisterende stinet. 
En kobling af en sydlig øst-vest vendt hovedsti til Storegade skal tage hensyn til 
eksisterende å-løb. Et ideforslag til at skabe forbindelse mellem alle delområder 
med to alternativer til en øst-vestvendt hovedsti, der tager hensyn til eksiste-
rende å-løb, er vist på figur 14 med udgangspunkt i at den nord-syd vendte ho-
vedsti etableres som en tunnelløsning ved Krogsgårdsvej.  

 

Figur 14 To ideforslag til udlæg af interne stier, kobling til stinettet i Andrup samt 
kobling til den dobbeltrettede cykelsti på Storegade og Andrup Byvej samt 
interne stiforbindelser. 

5 Etapeopdeling 
Området forventes udbygget over en årrække, startende med arealerne nord for 
Krogsgårdsvej. Der vil derfor være en del af den påkrævede infrastruktur for 
hele planområdet, der kan realiseres i senere etaper. Det foreslås, at området 
udbygges i tre etaper, som er som følger: 

Første etape udbygges i 2022- 2023 (arealerne byggemodnes i perioden 2022-
2024) – vedr. udbygning af områderne nord for Krogsgårdsvej, der kræver at: 
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› Krogsgårdsvej udbygges til 7 m og udstyres med hastighedsdæmpende for-
anstaltninger 

› der etableres byzoneområde på Krogsgårdsvej 

› den dobbeltrettede cykelsti langs Storegade og Andrup Byvej trækkes til-
bage i krydset med Krogsgårdsvej, så den er forberedt for eventuel senere 
krydsombygning. Der etableres eventuelt et støttepunkt på Krogsgårdsvej. 
Der skal til formålet gennemføres en arealerhvervelse.  

› interne stiforbindelser nord for Krogsgårdsvej kobles og forbindes med det 
overordnede stinet 

› der etableres vejadgange fra Krogsgårdsvej 

Anden etape udbygges i 2025-2026 (arealerne byggemodnes i perioden 2025-
2028)) – vedr. udbygning syd for Krogsgårdsvej i øst. I denne etape etableres 
den resterende påkrævede infrastruktur, det vil sige at: 

› der etableres en vejadgang og interne veje til de østlige arealer 

› den nord-syd vendte hovedstiforbindelse samt interne stiforbindelser etab-
leres, så østlige arealer kobles op på hovedstiforbindelsen.  

› der etableres en stikrydsning af Krogsgårdsvej enten i niveau eller i tunnel 
og herunder stianlæg og eventuelle rampeanlæg på den nordlige side af 
Krogsgårdsvej  

› at der etableres en øst-vest vendt hovedstiforbindelse i syd som forbindestil 
Storegade syd for krydset mellem Storegade/Andrup Byvej/Krogsgårdsvej. 
Der skal samtidig gennemføres en arealerhvervelse. 

› der etableres en højresvingsbane på Storegade mod Krogsgårdsvej, der for-
beredes for en eventuel senere ombygning til rundkørsel 

Tredje etape udbygges i 2030-2031 (arealerne byggemodnes i perioden 2030-
2036) – vedrører udbygning af de resterende arealer syd for Krogsgårdsvej, det 
vil sige at:  

› der etableres en vejadgang og interne veje til de vestlige arealer 

› der etableres en stiforbindelse til den dobbeltrettede cykelsti på Store-
gade/Andrup Byvej langs Krogsgårdsvej mellem en ny vestlig vejadgang i 
sydsiden og den dobbeltrettede cykelsti langs Storegade og Andrup Byvej  

› interne stiforbindelser etableres, så de vestlige arealer kobles med både 
den nord-sydvendte og øst-vestvendte hovedsti 

› der eventuelt gennemføres en ombygning af krydset Storegade/Andrup By-
vej/Krogsgårdsvej til en rundkørsel, hvor Nordskrænten eventuelt forlæg-
ges og tilkobles som et fjerde ben.  
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1 Indledning 
Esbjerg Kommune ønsker at etablere et kommende boligområde på matr. 7o og 

4ax, Andrup, Esbjerg Jorder, placeret i den sydlige del af Andrup, cirka 5 km nord-

øst for Esbjerg, som vist på figur 1.1: 

Figur 1.1: Lokation for udstyk-

ningsområder 

 

 

I den forbindelse har NIRAS udarbejdet en vandhåndteringsplan for området. På 

projektmøde med Esbjerg Kommune er der udtrykt ønske om at planen beskriver 

hvordan fremtidige klimaudfordringer håndteres i området. Det vil sige håndtering 

af skybrudshændelser samt stigende grundvand. 

Derudover er det oplyst, at der inden for området separatkloakeres, og at der 

sideløbende med processen omkring dette notat, arbejdes på et vådområdepro-

jekt/lavbundsprojekt langs Krogsgård Møllebæk, som kan have indvirkning på 

hvordan vandet kan håndteres.  

På baggrund af dette er der i forbindelse med den udførte analyse været fokus på 

følgende hydrologiske problemstillinger: 

1. Håndtering af skybrudshændelser hvor regnvandssystemet oversvømmes 

og vandet skal bortledes på terræn. 

2. Håndtering af problemstillinger i relation til terrænnært grundvand. 

Nærværende notat indeholder en beskrivelse af de lokale hydrologiske og hydro-

geologiske forhold der er gældende for det nuværende og fremtidige klima i hen-

hold til anbefalede klimafremskrivninger fra DMI.  

 

Derudover dokumenteres løsningerne i henhold til den foreløbig gældende udstyk-

ningsplan samt områdets eksisterende forhold. I rapporten dokumenteres 
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løsningsforslag til regnvandshåndtering samt dimensioneringsforudsætninger. En-

deligt er det undersøgt, hvordan skybrudsregn og grundvand kan håndteres for 

området. 

Rapporten er opbygget på følgende måde. Først gives en sammenfatning af ho-

vedkonklusionerne i rapporten, derned præsenteres de klimatiske og hydrologiske 

udfordringer i området og sammenspillet imellem disse, og endeligt beskrives di-

mensioneringen og løsningerne i forhold til planløsningen. Detaljer omkring an-

lægsløsninger og beregninger findes i henholdsvis Appendix 1 og Appendix 2.  

2 Sammenfatning 
I nærværende notat er følgende 2 vandhåndteringsproblematikker afdækket:  

• Håndtering af terrænnært grundvand og nedsivningsegenskaber. 

• Håndtering og afledning af nedbør og skybruds-/ ekstremregn.  

 

Der er ønske fra Esbjerg kommune om at løsningerne der beskrives kan håndtere 

en T=100 års hændelse fremskrevet til år 2100. 

 

Grundvand og nedsivningsegenskaber 

Der var som udgangspunkt ikke udført geotekniske boringer i området. Men i for-

bindelse med udarbejdelsen af notatet er der udført boringer for at dokumentere 

de faktiske jordbundsforhold. Vurderingerne af grundvandsspejlets niveau i områ-

det samt nedsivningsegenskaberne i området beror derfor på data fra:  

• Landsdækkende databaser HIP og SCALGO /1/ 

• 3 geotekniske boringer fra 2020 i forbindelse med regnvandsbassin (Bilag 

2) 

• Geotekniske boringer fra juli 2021 (bilag 2) 

• DualEM undersøgelse af jordbundsforholdene i området (Bilag 2) 

 

I den nordvestlige og sydøstlige del af området findes i den nuværende situation 

grundvand op til cirka 1 m.u.t (meter under terræn), mens det i det midterste om-

råde ligger dybere. Grundet de geologiske forhold i området er der derudover ri-

siko for dannelse af sekundære vandspejl i det øverste sandede lag. Det vil sige at 

overfladevand stoppes i at nedsive af et underliggende lerlag, og derved i perioder 

”strander” i det øverste jord. 

 

I de fremskrevne scenarier til både nær fremtid (2041 – 2070) og fjern fremtid 

(2071 – 2100) vil grundvandsstanden være beliggende højere end det nuværende 

niveau for både T=2 års hændelsen og T=10 års hændelsen. Udbredelsen af det 

terrænnære grundvandsspejl er en smule større i fjern fremtid, men generelt ses 

et ens billede i de to scenarier. Her ses et grundvandsspejl mindre end 1 m.u.t i 

især den nordlige del af udstykningen, men også i den sydøstlige del under de 

grønne områder. I den nordlige del ses desuden et område med grundvand mindre 

end 0,5 m.u.t. For at undgå oversvømmelse af sokler og vejkasser skal disse dræ-

nes permanent ved etablering af hhv. omfangsdræn omkring den enkelte sokkel 

og vejkassedræn. Derudover skal der etableres drængrøfter med en dybde på 

mellem 1-1,5m rundt om udstykningen i de grønne bælter. De vil både hjælpe 

med dræning af det øverste mere sandede jordlag, samt forhindre vand fra de om-

kringliggende arealer i at trænge ind i området. I området vist på figur 3.5 og 3.6 

samt 3.7, hvor der er risiko for grundvand mindre end 0,5 m.u.t, skal det dog for-

ventes at der med høj sandsynlighed vil stå vand op i jorden tæt på terræn i ha-

verne omkring husene i en kortere periode efter ekstremhændelser eller efter peri-

oder med længerevarende regn. For en T=2 års hændelse er dette svarende til 47 
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mm/døgn, og for en T=10 års hændelse er dette svarende til 68 mm/døgn. Events 

med vand tæt ved terræn vil derfor forventes at indtræffe med en frekvens på 2-

10 år. Det selv om de ovennævnte dræn og grøfter etableres, da de geologiske 

forhold gør, at drænenes effekt hurtigt aftager med afstanden fra dem, og vandet 

er længere tid om at trænge gennem jorden hen til dræn og grøft. Med de led-

ningsevner som er undersøgt i området forventes grundvandsstanden at finde na-

turligt niveau inden for cirka 1 måned efter hændelserne. Dræn kan med fordel 

lægges dybere end umiddelbart nødvendigt, for derved at øge arealet som afdræ-

nes af det enkelte dræn. Kommende regnvandsbassiner i den sydøstlige del skal 

desuden projekteres under hensyntagen til grundvandets påvirkning. 

 
Jordbundsforholdene i området vurderes ikke at være egnede til at håndtere de 
koncentrerede mængder regnvand der falder og opsamles på hustage og veje, 
hvorfor området separatkloakeres og der etableres foranstaltninger til håndtering 
af disse regnmængder. Dels grundet de ovenstående betragtninger af grundvands-
standen, og dels grundet jordbundens sammensætning. Både i de geotekniske bo-
ringer samt DualEM undersøgelsen beskrives jordbunden at bestå af et øverste 
sandet muldlag på op til 1m tykkelse. Derunder findes et lerlag i varierende tyk-
kelse, mellem 1 og 3m, ler vurderes generelt ikke at være egnet til nedsivning. 

Der skal derfor etableres et forsinkelsesbassin som håndterer regnvand fra tagfla-
der og veje.  
Almindeligt regnvand der falder på græsarealer skal nedsive i jorden. 

 

Nedbør – hverdagsregn og ekstremhændelser 

I forhold til den designede løsning sikres boligerne for skybrudsregn ved en 100 

års hændelse fremskrevet til år 2100, hvilket er svarende til 109mm regn pr. 

døgn. 

Op til T=5 års hændelse afledes vandet i lukket eller grøfte system til forsinkelses-

bassin som etableres i den sydøstlige del af udstykningen, det laveste punkt. Bas-

sinet vurderes at skulle have en samlet størrelse på ca. 1.600 – 2.000m3. Den en-

delige størrelse kendes dog ikke, da flere faktorer kan påvirke udformningen, ek-

sempelvis det mulige vådområdeprojekt/lavbundsprojekt langs Krogsgård Mølle-

bæk. Fra bassinet skal vandet ledes til det nærliggende vandløb Krogsgård Mølle-

bæk, enten ved en droslet udledning i rør, eller ved overrisling af arealerne mod 

øst. 

 

For T=5 – 100 års hændelsen håndteres vandet på terræn på følgende måde. Der 

etableres drængrøft i de beplantede arealer hele vejen omkring udstykningen, som 

opsamler det vand der måtte tilstrømme området fra naboarealerne samt det vand 

der ellers ville afstrømme fra området til de omkringliggende arealer (derudover 

bortledes grundvand som måtte stuve op i området). Grøfterne skal følge terræ-

nets naturlige fald mod øst, og derved lede vandet til det grønne område i den 

sydøstlige del af udstykningen. Fra det grønne område falder terrænet mod øst, 

væk fra boligerne, og byggemodningen er derved sikret mod skader fra ekstrem-

hændelser. Fra boligvejene etableres stiforbindelser ud af området som skal fun-

gere som overløbssikring ved at de placeres hvor der er dybdepunkterne på køre-

banen. De skal etableres således at vandet løber på stien ud til grøfterne, før det 

løber ind på de omkringliggende grunde. I det grønne areal kan vandet håndteres 

enten ved at det forsinkes i et omfang og derved delvist oversvømmer de grønne 

områder periodisk, eller ved at lade det strømme direkte videre mod øst. Hvis man 

ønsker at tilbageholde hele T=100 års hændelsen skal der etableres ca. 4200m3 

stuvningsvolumen, mens et mindre bassin vil betyde overløb til de grønne områder 

oftere. De eksisterende terrænforhold medfører at vandet i den nuværende situa-

tion løber direkte videre mod øst uden hindring. Selv et mindre bassin som kan 

håndtere eksempelvis en T=10 års hændelse vil derfor være en ændring af de ek-

sisterende forhold. Uanset vandmængden der skal tilbageholdes vil det kræve 
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terrænregulering, eksempelvis uddybning af området og-/eller etablering af en 

vold mod øst. Større forsinkelsesvolumen medfører større behov for terrænregule-

ring.  

3 Baggrund og klimatiske / hydrologiske for-

hold 
Den dokumenterede analyse og tilhørende projekteringsforslag er baseret på føl-

gende udleverede materiale: 

• Krogsgårdsvej_Udsykningsforslag_29062021_A1_1000 

• Detaljerede Geofysiske undersøgelser samt geotekniske boringer 

• Samlenotat: Fra møde med DIN Forsyning samt interne møder med miljø-

folk fra kommunen 

• Esbjerg kommune oversvømmelsesudpegning fra kommuneplan 2016 – 

2030 /7/ 

Med udgangspunkt i dette materiale er der udarbejdet nedenstående analyse med 

fokus på de to hovedproblemstillinger. Nedbør og ekstremregn, samt terrænnært 

grundvand og lokal nedsivningskapacitet. 

 Nedbør og ekstremregn 
I det følgende beskrives nedbørshændelserne der er anvendt i forbindelse med di-

mensioneringen af bassiner til håndtering af henholdsvis nedbør og skybrudshæn-

delser. 

Forsyningens serviceniveau er T=5 års hændelsen. Det vil sige forsyningen hånd-

terer 5-års hændelsen i et separat bassin, mens hændelser derudover skal håndte-

res på terræn og i grønne områder. Derfor skelnes der mellem T=5 års hændelsen 

og hændelserne derudover op til T=100 års hændelsen. I følgende analyser be-

tragtes kun T=100 års hændelsen, da denne er værste tilfælde. 

Ved en T=100 års hændelsen vil bassin og regnvandsledninger ikke have tilstræk-

kelig kapacitet til at håndtere regnmængderne. Bassinet går i overløb, og nedløbs-

brøndene i vejen samt fra tage aftager ikke længere vand. 

Her sikres boligerne ved at veje og grønne områder falder væk fra grundene, og 

ned mod det store grønne område i den sydlige del, hvor opmagasineringen ikke 

udgør en risiko. 

En T=5 hændelse svarer i henhold til klimaatlasset til 49 mm regn/døgn fremskre-

vet til år 2100. Der er dermed i forbindelse med beregningerne for fremtidig ned-

bør anvendt følgende sikkerhedsfaktor og korrektionsfaktorer: 

Standardfaktor T=5 =1,25 

Modelusikkerhedsfaktor = 1,1 

Fortætningsfaktor =1,0 

Samlet sikkerhedsfaktor = 1,375 

CDS regns varighed =240 min 

Boligerne skal desuden sikres for skybrudsregn ved en 100 års hændelse frem-

skrevet til 2100. Dette er i henhold til klimaatlasset svarende til 109 mm 

regn/døgn. I forbindelse med beregningen for en 100-årshændelse er anvendt føl-

gende sikkerhedsfaktor og korrektionsfaktorer: 
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Standardfaktor T=100 =1,40 

Modelusikkerhedsfaktor = 1,1 

Fortætningsfaktor =1,0 

Samlet sikkerhedsfaktor = 1,54 

CDS regns varighed =240 min 

Det anvendes en reduktionsfaktor på 1,0 for befæstede arealer i 100 års hændel-

sen, og 0,9 ved 5 års hændelsen. Ovenstående parametre kan ses i Esbjerg kom-

munes spildevandsplan 2016 – 2021. 

 Terrænnært grundvand og nedsivningskapacitet 
Der er udført jordbundsundersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af notatet: 

Figur 3.1: Placering af geotek-

niske boringer i forbindelse 

med udarbejdningen af notatet 

 

 

 

Der er derudover udført tre boringer i forbindelse med etablering af regnvandsbas-

sin på matr. 7r Andrup, Esbjerg Jorder. 
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Figur 3.2: Placering af geotek-

niske boringer i forbindelse 

med etablering af regnvands-

bassin 

 

 

 

Derudover er udført en DualEM undersøgelse af området (se bilag 2). For de øver-

ste lag ned til omkring 1 m.u.t fremgår det af undersøgelsen at jorden er sandhol-

dig, mens lagene fra ca. 1 m.u.t og til mellem 3 og 4 m.u.t består af lerede mate-

rialer. Resultaterne fremgår af figur 3.3.  
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Figur 3.3: Resultater for  

DualEM undersøgelse for områ-

det udført af Rambøll i novem-

ber 2020. 
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De gule/grønne/blå nuancer angiver områder med lavere modstand, dvs. lerede 

jordarter, mens de røde/orange/lilla nuancer angiver områder med højere mod-

stand, dvs. sandede jordarter. 

Det fremgår derudover af rapporten at der må forventes et terrænnært grund-

vandsspejl især i den sydøstlige del af området. Mod nordvest tolkes resultaterne 

fra DGU-boringer at vise et lavere grundvandsspejl. 

Nedenstående analyser udføres på baggrund af ovennævnte data, samt offentlig 

tilgængelig data fra databaser som HIP og SCALGO. /1/ 

Terrænnært grundvand 

For den nuværende situation står det terrænnære grundvandsspejl for området 

mellem 1,0 – 2,0 meter under nuværende terrænniveau. Se Figur 3.44 og Figur 

3.55 for det mest sandsynlige terrænnære grundvandsspejl hhv. sommer og vinter 

/1/.  

Figur 3.4: Mest sandsynlige ter-

rænære grundvandsspejl om 

sommeren /1/ 
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Figur 3.5: Mest sandsynlige ter-

rænnære grundvandsspejl om 

vinteren /1/ 

 

I de udførte boringer ses grundvandsspejl at stå mellem 1 – 3 m.u.t i størstedelen 

af området. Længst mod øst ses vandet at stå tæt på terræn (det ses også af luft-

fotos at området er uopdyrket). Sammenlignes niveauet fra pejlingerne med data-

ene fra SCALGO /5/ ses en god overensstemmelse mellem de målte resultater 

både i boringer og DualEM rapport, og de beregnede resultater. 

Det ses, at der især i den nordlige og sydøstlige del af området er højtstående 

grundvand op mod 1 meter under terrænniveau. I den midterste del af området 

står grundvandet dybere, med mere end 2 meter til terrænniveau. DualEM rappor-

ten beskriver en forventning om et laverestående grundvandsspejl i den nordlige 

del. Dette er dog bygget på ældre DGU boringer, og ikke de udførte boringer i for-

bindelse med regnvandsbassinet eller rapporten. 

Foruden de nutidige grundvandsniveauer er fremtidsestimater bestemt ved anven-

delse af data fra emissionsscenarier. I henhold til anbefalinger fra DMI anvendes 

RCP4.5 for nær fremtid, mens RCP8.5 anvendes for den fjerne fremtid. Disse re-

sultater er gengivet i det følgende. Der analyseres på henholdsvis T=2 års hæn-

delsen og T=10 års hændelsen. 

Nær fremtid (2041-2070) 

Dybden til det terrænnære grundvandsspejl i den nære fremtid (2041-2070) frem-

går af figur 3.6 nedenfor: 
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Figur 3.6: Modelleret 10-års 

hændelse hhv. 2-års hændelse 

for det terrænnære grundvand 
for nær fremtid, fremskrevet 

ved emissionsscenarie RCP4.5, 

Figurer fra SCALGO /1/ 

 

  

På figuren fremgår områder hvor vanddybden er 1,0 m.u.t eller mindre. I ikke far-

velagte arealer er grundvandet mere end 1,0 m.u.t. Figuren til venstre illustrerer 

grundvandsniveauet ved T=10 års hændelsen, mens figuren til højre illustrerer 

standen ved T=2 års hændelsen. 

Det ses af resultaterne at man forventer mere ekstreme klimatiske forhold med 

flere skybrud. Det træder igennem i resultaterne ved dels en højere vandstand, 

hvor grundvandsspejlet står mindre end 1 m.u.t, og dels en større udbredning af 

det terrænnære grundvand. For begge hændelser, men specielt for 10-årshændel-

sen, ses dermed en stigning i arealet af områderne med helt terrænnært grund-

vand op til mindre end 1 m.u.t. 

Fjern fremtid (2071 – 2100) 

Dybden til det terrænnære grundvandsspejl i den fjerne fremtid (2071-2100) 

fremgår af figur 3.7 nedenfor: 

Figur 3.7: Modelleret 10-års 

hændelse hhv. 2-års hændelse 

for det terrænnære grundvand 

for fjern fremtid, fremskrevet 

ved emissionsscenarie RCP8.5, 

Figurer fra SCALGO /1/ 

 

  

På figuren fremgår områder hvor vanddybden er 1,0 m.u.t eller mindre. I ikke far-

velagte arealer er grundvandet mere end 1,0 m.u.t. Figuren til venstre illustrerer 

grundvandsniveauet ved T=10 års hændelsen, mens figuren til højre illustrerer 

standen ved T=2 års hændelsen. 

Det ses af resultaterne udbredelsen af grundvandet i fjern fremtid er en smule 

større end i den nære fremtid, hvor der er terrænnært grundvand under næsten 

hele den nordlige del af udstykningen.  

Det noteres at den eksisterende del af Andrup by mod nord er hårdere ramt af det 

terrænnære grundvand end det nye byggemodningsområde. 
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Grundvand helt i terræn 

Som afsluttende betragtning af grundvandsniveauet vises på figur 3.8 de områder 

hvor vandet står mindre end 0,5 m.u.t. 

Figur 3.8: Modelleret 10-års 

hændelse for det terrænnære 

grundvand for fjern fremtid, 

fremskrevet ved emissionssce-

narie RCP8.5, Figurer fra 

SCALGO /1/ 

 

 

Figuren illustrerer grundvandsniveauet ved T=10 års hændelsen fremskrevet til 

fjern fremtid ved emissionsscenarie RCP8.5. Her ses grundvandet at stå tættere 

end 0,5 m under eksisterende terræn. Der skal på det berørte område forventes 

vandholdige muldlag og blankt vand i perioder med kraftig regn. 

Figur 3.9: Modelleret 10-års 

hændelse for det terrænnære 

grundvand for nær fremtid, 

fremskrevet ved emissionssce-

narie RCP4.5, Figurer fra 

SCALGO /1/ 

 

 

Figuren illustrerer grundvandsniveauet ved T=10 års hændelsen fremskrevet til 

nær fremtid ved emissionsscenarie RCP4.5. Som for fjern fremtid ses områder 

med grundvand nær terræn efter ekstremhændelserne. 
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Nedsivningskapacitet 

Der er udført en DualEM undersøgelse af området. Denne giver et billede af, at der 

øverst er et tyndt sandet toplag, der dog ikke eksisterer længst mod øst, efterfulgt 

af et lerlag med en tykkelse på 1 til 3 m. Under dette lerlag tolkes et mere gen-

nemgående sandet lag. 

I den geotekniske rapport udarbejdet på baggrund af de udførte boringer i forbin-

delse med bassinetablering beskrives jordbundsforholdene generelt således: 

”Øverst er der konstateret et 0,3 á 0,4 m tykt muldlag, som i boring GB1 og GB2 

underlejres af hhv. sand og grus til niveauet 0,8 m.u.t. Herunder er der til endt 

boredybde (4,0 m.u.t) truffet flydejordsler og evt. moræneler i bunden af alle bo-

ringerne.” 

Samme billede ses i boringer udført i 2021 i forbindelse med udarbejdelsen af in-

deværende notat. Her beskrives jorden: ”Mineraljord bestående af enten sand eller 

ler med 0,6 meter overjord eller mindre, se boring 1, 4, 5, 6 og 7. Moderate jord-

bundsforhold er truffet i boring 2 og boring 3, og dækker boringer med mere end 

0,6 meter overjord.” 

I denne rapport er udført forsøg for bestemmelse af den hydrauliske ledningsevne 

for jorden i ca. 1 m.u.t. Resultaterne viser jord med middeldårlig til dårlig led-

ningsevne. 

Det ser umiddelbart ud til at være en direkte sammenhæng mellem DualEM og de 

faktiske boringer udført i området. Det vurderes heraf at nedsivningsegenskaberne 

vil være stærkt begrænsede. Dog er der i den nordøstlige del en anelse bedre ned-

sivningsegenskaber. Overordnet vurderes nedsivning af større mængder regnvand 

fra tage og veje ikke at være relevant i området. 

4 Løsninger til vandhåndtering 
I dette afsnit beskrives løsninger til problematikkerne beskrevet i afsnit 3. Først 

beskrives hvordan nedbør håndteres, henholdsvis hverdagsregn og ekstremhæn-

delser. Dernæst beskrives hvordan det terrænnære grundvand håndteres. 

 Håndtering af nedbør og skybrud 
I dette afsnit beskrives løsninger til håndtering af nedbør, ekstremregn og skybrud 

inden for projektområdet, samt løsninger der sikrer, at der ikke sker udstrømning 

af projektområdet til omkringliggende arealer. Esbjerg kommune har udtrykt øn-

ske om, at løsningerne for området skal kunne håndtere T=100 års hændelsen 

fremskrevet til år 2100.  

Referencer til veje og boligklynger fremgår af udstykningsplanen (bilag 3) samt 

Appendix A. 

4.1.1 Hverdagsregn, T=5 års hændelsen 

Der er dårlige nedsivningsforhold i området. Derfor er der ikke mulighed for at den 

enkelte grundejer kan nedsive regnvandet på sin egen grund. Derfor skal området 

separatkloakeres, så forsyningen håndterer op til T=5 års hændelsen. Den enkelte 

ejendom får derfor både et regn- og spildevandsstik som de kan tilslutte på grun-

den. 

På regnvandsstikket kan tilsluttes regnvand fra befæstede arealer på den enkelte 

grund. Befæstede arealer er bebyggede arealer og arealer med en belægning eller 

overfladebehandling, som forhindrer den naturlige nedsivning og dermed forøger 

den overfladiske afstrømning. Dvs. hvor vandet strømmer af f.eks. tagflader, 
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asfalterede og flisebelagte områder. Der lægges en begrænsning på størrelsen af 

det befæstede areal for at mindske påvirkningen af forsyningens system.  

I kommuneplanen beskrives en bebyggelsesgrad på maksimalt:  

30% for parcelhusejendomme 

40% for storparceller (tæt lav) 

I spildevandsplanen /6/ lægges dog op til følgende maksimale befæstelsesgrad: 

35% for blandet boligområde 

Ved etablering af grønne tage (tage tilplantet med sedum eller anden vegetation) 

kan planterne delvis optage overfladevandet fra tage og der vil ske en fordamp-

ning herfra. Dette kan dog ikke indregnes i en mindskelse af befæstelsesgraden af 

udstykningen. 

 

Systemet håndterer også regnvand der falder på vejarealet. Vandet opsamles i 

nedløbsbrønde langs kørebanens kant og ledes i forsyningens regnvandsledninger 

sammen med tagvand fra grundene. Regnvandet ledes i lukket eller åbent system 

videre til et forsinkelsesbassin hvor det tilbageholdes i en periode og derved ren-

ses, inden det normalt ledes videre til udløb i et vandløb eller lignende recipient. 

Der skal etableres et bassin til håndtering af regnvand fra udstykningen. Bassinet 

forventes at skulle have en størrelse på sammenlagt ca. 1600 – 2000m3, hvoraf 

ca. en tredjedel skal være permanent vådvolumen. Se beregningsforudsætninger 

og designparametre for bassinet i Appendix B. Endelig størrelse afhænger dog af 

flere ting, eksempelvis mulig etablering af vådområdeprojekt langs Krogsgård Møl-

lebæk. 

 

Det areal der er udlagt til etablering af bassinet i udstykningsplanen er, som be-

skrevet i afsnit 3.2, et af områderne hvor der findes terrænnært grundvand. Dette 

skal der tages højde for i designet af bassinet.  

Udledning 

Udløbet fra bassinerne kan udføres på forskellige måder: 

• Droslet udledning – ledning eller grøft 

• Overrisling af eng 

Endeligt valg af løsning afventer resultatet af den sideløbende undersøgelse af mu-

ligheden for at etablere vådområdeprojekt langs Krogsgård Møllebæk. 

Droslet udledning 

Normalt udledes vandet fra bassinerne til nærliggende recipient, eksempelvis et 

vandløb. Det nærmeste vandløb er Krogsgård Møllebæk, vist på figur 4.1. 
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Figur 4.1: Placering af Krogs-

gård Møllebæk inkl. tilløb ift. 

udstykningsområdet 

 

Krogsgård Møllebæk løber cirka 700m øst for udstykningsområdet.  

Det vil derfor være en stor udgift at udlede vandet direkte til vandløbet, uanset om 

man etablerer ny lukket ledning eller grøft. Det vil samtidig være et stort indgreb i 

arealerne mellem udstykningen og vandløbet.  

Områderne øst for byggeområdet er landbrugsjord i omdrift og det er muligt at der 

allerede i dag ligger en drænledning i de laveste områder. Knap 700 meter øst for 

byggeområdet findes en åben grøft, som formentligt modtager drænvand fra de 

omkringliggende marker, for at føre det til udledning i Krogsgård Mølleå. Det bør 

derfor undersøges om der allerede i dag ligger en rørledning, som eventuelt kan 

anvendes eller omlægges til anvendelse. 

Figur 4.2: Muligt trace for rør-

ledning ned mod drængrøft, der 

leder vand til Krogsgård Mølleå 

/5/ 
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På Figur 4.2 er illustreret muligt tracé for eksisterende rør-/drænledning og dens 

eventuelle anvendelighed. 

Der er udført en robust- og sårbarhedsanalyse af Krogsgård Møllebæk systemet. 

Analysen redegør at en afledning på 1,5 L/red. ha vil mindske risikoen for over-

svømmelser af oplande. Regnvandsudledningen drosles derfor til en afledning på 

1,5 L/red. ha og udledes til Krogsgård Møllebæk. Udledningen vil ikke hindre vand-

løbets målsætning om god økologisk tilstand. 

Som alternativ til en ledning er der en eksisterende vejgrøft langs Krogsgårdsvej, 

som falder fra udstykningsområdet og ned til vandløbet, vist på figur 4.2. 

Figur 4.2: Forløb af grøft langs 

Krogsgårdsvej 

 

Det vil derfor være muligt at lede vandet fra bassinet, ud i grøften og derfra videre 

til vandløbet mod syd. Der er dog enkelte markoverkørsler som skal krydses. Her 

skal det sikres at rørunderføringer i grøften har en passende dimension til at 

kunne lede vandet. Endvidere at overkørslen har fald ud mod kørebanen, således 

de bagvedliggende marker ikke oversvømmes i tilfælde af at grøften stuver op 

over kronekanten og løber forbi overkørslen på kørebanen. Før denne løsning ud-

føres skal det dog undersøges hvorvidt der er kapacitet i grøften til at håndtere 

den ekstra regnmængde. 

Der skal desuden krydses et beskyttet sten- og jorddige. 

Overrisling af eng 

Eventuel mulighed for overrisling af engarealet mod øst afventer resultater af Es-

bjerg Kommunes undersøgelser. 

Det sydlige område afgrænses mod øst af et areal, der på luftfotos fra 2020 og før 

fremstår som ikke opdyrket og med uensartet struktur. Et alternativ til den dros-

lede udledning til vandløbet er at lade vandet overrisle dette areal i situationer 

med overløb fra regnvandsbassinerne der placeres i det grønne areal.  

Det uopdyrkede areal er ikke vejledende registreret som beskyttet natur jf. natur-

beskyttelsesloven § 3 og indgår ikke i udpegningerne af Grønt Danmarkskort eller 

grønt rekreativt område jf. den gældende kommuneplan for Esbjerg Kommune. Jf. 

kommuneplanen ligger arealet inden for et større udpeget lavbundsareal, der fort-

sætter mod nord med forbindelse til udpegningerne omkring Krogsgård Møllebæk 
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(beskyttet vandløb). Lavbundsarealet og de øvrige udpegninger er vist på figur 

4.3.  

Figur 4.3: Udstykningen vist 

sammen med udpeget lav-

bundsareal, Grønt Danmarks-

kort, grønne rekreative områ-

der, fredskov samt beskyttede 

vandløb © Esbjerg Kommune, 
Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering, Geodatastyrel-

sen og Danmarks Arealinforma-

tion  

 

 

Figur 4.3 viser desuden at området ligger mellem et fredskovsareal mod nord 

samt en Grønt Danmarkskort udpegning mod syd (økologisk forbindelse, der 

blandt andet rummer fredskov jf. gældende kommuneplan for Esbjerg Kommune 

/7/).  

Jf. søgning på Danmarks Miljøportal samt NaturBasen (NIRAS licensnr. E03/2014) 

er der ikke konkrete artsfund på arealet eller i nærområdet. 

Temporære oversvømmelser af arealet øst for den sydlige udstykning vil under-

støtte udpegningen som lavbundsareal og samtidig understøtte arealets økologiske 

potentiale i sammenhæng med de omkringliggende skovområder og naturudpeg-

ninger. I sammenhæng med dette er det væsentligt at have for øje at arealet er 

beliggende inden for skovbyggelinje, der afkastets af fredskovarealet, hvorfor Es-

bjerg Kommune bl.a. skal argumentere for hvordan skovbrynet bevares som vær-

difuldt levested for plante- og dyreliv. Dette understøttes af de grønne arealer, der 

udlægges omkring den sydlige udstykning. 

Ved at anvende arealet til temporære oversvømmelser aflastes den § 3 beskyttede 

og målsatte Krogsgård Møllebæk samtidig. 

4.1.2 Skybrudsregn, T=100 års hændelsen 

Ved ekstremhændelser forstås nedbørshændelser udover T=5 års hændelsen. Det 

vil sige at forsyningens etablerede ledningssystem ikke længere kan håndtere 

regnmængden. Det betyder at vandet skal håndteres på terræn, på en måde så 

der ikke sker skade på ejendommene i området. For at redegøre for løsningerne 

beskrives herunder først de eksisterende forhold i området mht. højder og strøm-

ningsveje. 

 

Eksisterende terræn 

Det eksisterende terræn falder på tværs af området. I det nordvestlige hjørne, 

vest for Østergårdsvej, er terrænkoten cirka +22 m DVR90, mens den i det syd-

østlige hjørne, øst for Østergårdsvej, er cirka +14,5 m DVR90.  
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Figur 4.1: Terrænforløb af ud-

stykningsområder 

 

Afstanden mellem den nordvestlig og østlige afgrænsning af området er ca. 550 – 

600 m. Det betyder at grundene har et gennemsnitligt fald fra vest mod øst på 

cirka 10 – 15 ‰. Lige vest for Østergårdsvej (cirka ST. 250 på figur 3.1), på matr. 

7r Andrup, Esbjerg Jorder, er der etableret et regnvandsbassin med bundkote i 

+18,23 m DVR90. Det har overløbs mod øst på tværs af Østergårdsvej. Overløbet 

er placeret i kote +19,10 m DVR90. Når bassinet går i overløb løber vandet videre 

på terræn i den naturlige afstrømningsretning mod øst. 

Som følge af ovenstående terrænforhold strømmer vandet på terræn fra nordvest 

mod sydøst uden de store hindringer. Der er enkelte dybdepunkter i markerne 

hvor der dannes lokale vandansamlinger i tilfælde af kraftig regn. Dette er primært 

forårsaget af eksisterende markskel, men også på grund af mindre fordybninger i 

terrænet. Se Figur 4.2 

 
Figur 4.2: Naturlige strøm-

ningsveje samt lokale fordyb-

ninger på eksisterende terræn, 

før etablering af bassin, fra 

SCALGO /5/ 
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Ovenfor på Figur 4.2 er vist de naturlige strømningsveje for området inden etable-

ring af regnvandsbassin. Det ses at der går én stor strømningsvej på tværs af 

Østergårdsvej som løber på tværs af fremtidig storparcel i den vestlige del af ud-

stykningen samt det etablerede bassin. I fremtidig udstykning skal det sikres at 

strømningsvejene opretholdes således vandet ikke ophobes i byggemodningsom-

rådet.  

Herunder beskrives hvorledes strømningsvejene sikres på terræn efter 

etableringen af byggemodningen. Der beskrives løsninger for hhv. sikring af 

naboarealer og sikring af kørebanen. 

Naboarealer 

På bilag 4 kan ses foreløbige skitser af områdets indretning med indtegnede 

faldpile for vandets vej på terrænet. I Appendix A er redegjort for vejenes 

udnyttelse og indretning. 

I forbindelse med naboarealer er der to problemstillinger som der skal tages højde 

for:  

• Det skal sikres at vandet fra arealerne opstrøms ikke oversvømmer 

området og gør skade på bygningerne.  

• Det skal sikres at vandet fra området ikke ledes ud af området og gør 

skade på bygninger nedenstrøms.  

For at sikre at vandet fra arealerne opstrøms ikke løber ind på de nyudstykkede 

grunde, etableres omkring hele udstykningen en grøft i det udlagte beplantnings-

bælte. Grøften skal følge terrænets naturlige fald, for på denne måde at lede van-

det naturligt rundt om udstykningen og videre mod syd til de grønne arealer.  

Samtidig virker grøften som opsamling for vand der måtte løbe på grundene med 

retning ud af området, og den bortleder eventuelt opstuvende grundvand. 
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Figur 4.3: Nordlig del af ud-

stykningen. Røde pile viser be-

plantningsbælter med trug, 
mens blå pil viser sti der funge-

rer som bortledning af sky-

brudsvand fra vejene. 

 

 

De røde pile angiver beplantningsbælter hvori der etableres grøfter. Blå pil angiver 

sti som fungerer som transport af skybrudsvand ud fra området. 

Princippet er gældende både for den nordlige og sydlige del af udstykningen. 

Vejen 

Det sikres at vandet fra kørebanen ikke løber ind på ejendommene. I Appendix A 

og bilag 4 er vist strømningsveje for vandet på kørebanen med blå pile. Som det 

ses løber vandet langs kantstenen på kørebanen til dybdepunktet i vejenes 

længdeprofil. Ved dybdepunkterne etableres en stiforbindelse fra vejen og ud til de 

grønne områder. Langs stierne etableres et afvandingstrug / en lille grøft med fald 

væk fra vejen. Dermed ledes vandet ud til beplantningsbæltet og det store trug, 

hvor det håndteres på samme måde som beskrevet ovenfor. Se stor blå pil på 

figur 4.3. 

Vandet ender i alle tilfælde i det grønne areal i den sydlige del af udstykningen 

hvor det skal håndteres. 

Håndtering af vand i grønt område 

Som beskrevet ovenfor ender alt skybrudsvand i de grønne områder i den sydlige 

udstykning. Ønsket fra Esbjerg kommune om at området skal sikres til en T=100 

års hændelse fremskrevet er dermed opfyldt idet skybrudsvandet ledes uden om 

bygninger, både eksisterende og i denne udstykning, og håndteres i et grønt areal 

uden risiko for skade på ejendomme.  
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Der er flere måder at håndtere vandet på i disse områder. Enten kan det forsinkes, 

ligesom hverdagsregnen, i et regnvandsbassin som etableres i området, eller det 

kan blot ledes videre ned over engarealet mod øst.  

Hvis det måtte ønskes at etablere et forsinkelsesbassin til at håndtere den 

fremskrevne T=100 års hændelse skal det have en stuvningsvolumen på ca. 

4200m3, se Appendix B. Det vurderes arealmæssigt at kunne etableres i det 

grønne område, men det vil have store konsekvenser for den fremtidige 

udnyttelse af området, da det vil kræve store terrænreguleringer, både i form af 

volde mod øst samt udgravning i det grønne område, samtidig med at 

forsyningens forsinkelsesbassin også skal etableres i området. Derudover vil store 

udgravninger yderligere øge jordoverskuddet i byggemodningen og forskubbe 

jordbalancen. 

Der vil forventligt ikke stilles krav om permanent vådvolumen i et bassin til 

håndtering af skybrudsvand, da dette anses som rent, og derved ikke behøver 

rensning. Derfor forventes et eventuelt bassin designet med et droslet udløb i 

bunden, og dermed vil det ikke permanent stå under vand. 

Hvis vandet ledes direkte videre mod øst, som det er tilfældet i den eksisterende 

situation, vil der ikke være behov for den omggribende terrænregulering, og det 

grønne areal kan benyttes til andre formål. 

 Håndtering af terrænnært grundvand 
I dette afsnit beskrives hvordan det terrænnære grundvand håndteres i området. 

Både i normalsituationen samt de fremskrevne scenarier til nær og fjern fremtid, 

således at veje og bygninger sikres mod skader fra grundvandet. 

Nuværende situation 

Grundvandet står i vinterperioden i den nuværende situation cirka 1 m.u.t og dy-

bere. Især i den nordlige og østlige del af byggemodningsområdet står grundvan-

det cirka 1 meter under terrænet, i den østlige dog kun under grønne arealer. 

Vejene forventes anlagt med bunden af vejkassen cirka mellem 0,6 – 0,9 m.u.t, 

mens sokler på husene forventes nedført til cirka 0,9 m.u.t. Derfor forventes det 

primære grundvandsspejl i den nuværende situation ikke at påvirke bæreevnen el-

ler holdbarheden af hverken veje eller bygninger. Der kan dog opstå sekundære 

vandspejl grundet områdets geologi, hvor der findes dybereliggende lerlag med 

sang / grus / muld i de øverste 0,8 m. 

For at håndtere disse vandspejl skal alle veje og ejendomme etableres med dræn 

som opsamles og bortledes til rensning i bassin. På denne måde tørholdes sokler 

og vejkasser. Da der findes okker i vandet i nærheden, det skal derfor undersøges 

nærmere i projekteringsfasen om det er et problem. Udover drænledninger etable-

res omkring hele udstykningen drængrøfter med en dybde på 1-1,5m. Grøfterne 

skal følge terrænets naturlige fald rundt om udstykningen. De vil derfor bortlede 

eventuelt grundvand der måtte stå op i området, samt overfladevand der nedsiver 

i topjorden men bremses af de dybereliggende lerlag. 

Fremskrevne situationer 

I de fremskrevne situationer står grundvandet ved T=10 års hændelsen i store 

dele af den nordlige udstykning tættere på terræn end 1 m. I den nordligste del, 

ind mod det eksisterende boligområde, står vandet i et område helt op til under 
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0,5 m.u.t. Der er også her risiko for sekundære vandspejl som står højere end 

grundvandsspejlet.  

Dataene fra de fremskrevne situationer underbygger vigtigheden af etablering af 

dræn under veje og ved sokler, da de vil finde anvendelse til bortdræning af 

grundvand, og ikke kun sekundære vandspejl. Selv ved etablering af omfangs-

dræn vil der dog med høj sandsynlighed stå vand op i jorden tæt på terræn i ha-

verne omkring husene i en kortere periode efter ekstremhændelser eller efter peri-

oder med længerevarende regn. For en T=2 års hændelse er dette svarende til 47 

mm/døgn, og for en T=10 års hændelse er dette svarende til 68 mm/døgn. Events 

med vand tæt ved terræn vil derfor forventes at indtræffe med en frekvens på 2-

10 år. Varigheden af vand tæt ved terræn er dog vanskeligt at præciserer nær-

mere uden yderligere jordbundsundersøgelser på lokaliteten. Effekten forventes li-

geledes at indtræffe selv om de ovennævnte dræn og grøfter etableres, da de geo-

logiske forhold gør, at drænenes effekt hurtigt aftager med afstanden fra dem (hy-

drauliske ledningsevner af jorden er udført i geoteknisk rapport fra 2021, se bilag 

2), og vandet er længere tid om at trænge gennem jorden hen til dræn og grøft. 

Dræn kan med fordel lægges dybere, for derved at øge arealet som afdrænes af 

det enkelte dræn, eller lægges fladedækkende for at maksimerer effekten. 

 

I den sydlige del af byggemodningen, hvor der planlægges etablering af bassiner 

til forsinkelse af vandet, vil der i den fremskrevne situation også findes højtstå-

ende grundvand. Ved etablering af bassinerne skal derfor tages højde for denne 

fremtidige påvirkning så deres funktion ikke mindskes. 

 Anlægsfasen 

4.3.1 Håndtering af regnvand 

Overfladevand håndteres ved bortlænsning af vandet fra arbejdsområderne. Enten 

til eksisterende system, eller til overrisling af grønne arealer. 

4.3.2 Håndtering af grundvand 

Hvor udgravningen fyldes med grundvand, fjernes grundvandet med lænsepumpe, 

eller der kan foretages en midlertidig grundvandssænkning for at hindre erosion af 

udgravningens sider og bund. 
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Appendix 1: Udstykningsplanen 
I dette Appendix gennemgås udstykningsplanen med henblik på at vurderer om 

planen hænger sammen mht. udnyttelsen af arealerne til vandhåndtering.  

Udstykningsplanen 
Udkast til udstykningsplanen kan ses i bilag 3. 

Overordnet beskrivelse 

En skitse af udstykningsplanen ses herunder: 

Figur A.1 1: Foreløbigt udkast 

til udstykningsplan. 

 

Området er opdelt i to stykker af vejen ”Østergårdsvej”. 

Herefter beskrives de som henholdsvis den nordlige del og den sydlige del. Den 

nordlige del ligger nordvest for Østergårdsvej, og den sydlige del sydøst for Øster-

gårdsvej. 

Begge områder vejbetjenes fra den eksisterende vej, Krogsgårdsvej. 

I lokalplanen indlægges følgende begrænsning på ejendommene: 

Bebyggelsesprocent, Parcelhusgrunde: 30% 

Storparceller (tæt lav): 40% 

Befæstelsesgrad,  Parcelhusgrunde: 35% 

Storparceller:        35% 
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Bebyggelsesprocent tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes kommuneplan 2018 

– 2030 /7/. Dog reduceret til at stemme overens med befæstelsesgrader fra Spil-

devandsplanen /6/ .  

Befæstelsesgrader tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Spildevandsplan 2016 

– 2021, afsnit 4.4.1 /6/. 

Udnyttelse af arealet 
I lokalplanen udnyttes arealerne deraf som følger:  

Den nordlige del: 

 Areal [m2] Befæstelsesgrad 
[%] 

Befæstet areal [m2] 

Veje (asfaltbelagt) 2.530 100 2.530 

Parcelhusgrunde 19.109 35 6.688 

Storparcel 3.831 35 1.341 

Samlet befæstet 

areal 

  10.559 

 

Den sydlige del: 

 Areal [m2] Befæstelsesgrad 
[%] 

Befæstet areal [m2] 

Veje (asfaltbelagt) 1.375 100 1.375 

Parcelhusgrunde 9.967 35 3.488 

Storparcel 9.676 35 3.387 

Samlet befæstet 
areal 

  8.250 

Udover ovenstående arealer er udlagt grønne områder samt stier fra boligvejene 

og ud til de grønne områder. Disse bidrager dog minimalt til de samlede betragt-

ninger af vandmængder mv. 

Principtværsnit for veje og stier 
Herunder beskrives de vejudlæg og stier som indgår i udstykningen. 

Veje 

Vejene i området udlægges i 10 m bredde. Vejudlægget forventes udnyttet som 

følger: 

  
Figur A.1 2: Principtværsnit af 

vejudlæg 
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Vejens placering i vejudlægget kan dog ændres uden betydning for håndtering af 

vandet hvis der er behov for det. 

Tværsnittet afviger i krydsområder og i forbindelse med vendeplads i den sydlige 

del. Derudover indlægges fartdæmpende foranstaltninger i form af vejbump jf. 

vejreglerne. 

Vejvand opsamles i traditionelle nedløbsbrønde ved etablering af kantsten i den 

lave kørebaneside. Vandet ledes til forsyningens hovedledninger. 

Stier 

Der udlægges stier ud fra området til stisystemerne i den eksisterende udstykning 

samt nyetablerede stier i de grønne områder. 

Figur A.1 3: Principtværsnit af 

stier 
Sti i den nordlige del, umiddelbart vest for storparcel: 

 

 
  

Resterende stiforbindelser: 

 

Som udgangspunkt udføres stierne mellem ejendommene i 5 m udlæg. Dog er der 

behov for at udvide rabatten ved stien i den nordlige del af udstykningen for at 
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skabe mulighed for at bortlede skybrudsvand der ender på vejen, både fra vejene 

og indkørsler mv., terrænnært. 

 

 

Nordlig del  
Herunder følger en nærmere beskrivelse af den nordlige del: 

Figur A.1 4: Skitse af den nord-

lige del 

 

Som det ses kan udstykningen disponeres som følger: 

• Vejen er udlagt som en sidevej til Krogsgårdsvej, udformet som en rund-

del med grunde og et grønt fællesareal i midten 

• I yderkanten af området udlægges grunde 

• I den sydøstlige ende udlægges en storparcel på tværs af hele området 

• Der etableres stiforbindelse ud af området til eksisterende stisystem ved 

storparcellen. Langs denne sti anlægges grøft som leder vand ud af områ-

det til trugene i beplantningsbæltet. 

• Der etableres grønt beplantningsbælte på ca. 10 m bredde omkring hele 

området hvori der etableres grøft til bortledning af skybrudsvand. 

Lige sydøst for udstykningsområdet er der et eksisterende regnvandsbassin. 

Beplantningsbælte og stiforbindelser benyttes til at håndtere og lede klimavand 

væk fra udstykningen. Se videre beskrivelser i afsnit 4. 
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Sydlig del 
Herunder følger en nærmere beskrivelse af den sydlige del: 

Figur A.1 5: Skitse af den syd-

lige del 

 

Som det ses kan udstykningen disponeres som følger: 

• Vejen er udlagt som en enkelt sidevej til Krogsgårdsvej med en vende-

plads for enden 

• Til begge sider udlægges grunde og en storparcel 

• Der etableres stiforbindelser ud af området til nyt stisystem. Langs stien 

etableres trug til bortledning af skybrudsvand fra vejene. 

• Der etableres ca. 10 m beplantningsbælte mod syd ud mod Krogsgårds-

vej. I beplantningsbæltet etableres grøft som bortleder skybrudsvand fra 

området. 

• Mod nord udlægges grønt areal. 

Grønt område, beplantningsbælte og stiforbindelser benyttes til at håndtere og 

lede klimavand væk fra udstykningen, også fra den nordlige del. Derudover skal 

der etableres nyt bassin som kan håndtere hverdagsregnen fra udstykningen. Se 

videre beskrivelser i afsnit 4. 

Biodiversitet og begrønning 
I projektet kan naturværdien og biodiversiteten øges ved at tilså grønne områder 

med naturligt forekommende plantearter, eller helt lade være med at tilså, og lade 

naturen indtage områderne. Gøre det ”Vildt med vilje”. 

Derudover kan der arbejdes med at de grønne arealer modelleres med bakker eller 

lignende for at øge den landskabelige værdi. 
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Grundvandsbeskyttelse 
Udstykningen er placeret i område med drikkevandsinteresser, men ikke særlige 

drikkevandsinteresser. 

Der er ingen aktive vandboringer i den umiddelbare nærhed af udstykningerne.  

Udstykningen er derudover, som nævnt i afsnit 3.3, placeret i et leret område med 

ringe nedsivningsegenskaber, hvorfor grundvandet i lavere grad vil påvirkes af 

vandansamlinger på terræn. 

Det vurderes derfor ikke at projektet vil påvirke grundvandet i området, og det vil 

ikke være nødvendigt at indarbejde særlige foranstaltninger.  

Naturbeskyttede områder  
Udstykningen er ikke placeret inden for områder med naturbeskyttelse. 

Krogsgård Møllebæk  
Krogsgård Møllebæk løber cirka 700 m øst for udstykningsområdet og er omfattet 

af naturbeskyttelseslovens §3, såvel som flere af de lavbundsarealer der ligger 

langs Krogsgård Møllebæk.  

Krogsgård Møllebæk er målsat til god økologisk tilstand, men har en nuværende 

samlet tilstand vurderet til ringe økologisk tilstand. Den samlede tilstand er be-

stemt ud fra laveste fællesnævner og dermed tilstanden af den miljøparameter 

med den dårligste tilstandsvurdering. I dette tilfælde tilstanden for fisk. Tilstanden 

for DVFI er vurderet til moderat økologisk tilstand. Tilstanden for makrofytter er 

ukendt. Endvidere er den kemiske tilstand for vandløbet ukendt. 

Krogsgård Møllebæk har jf. gældende vandområdeplan /3/ to udpegede indsatser 

opstrøms byggeområdet og omhandler regnvandsudløb. Udløbene er udpeget da 

de formodes at hindre målopfyldelse i vandløbet. Krogsgård Møllebæk udleder til 

vadehavet, som jf. gældende vandområdeplan 2015 – 2021 har en tilstand sva-

rende til ringe økologisk tilstand baseret på klorofylindholdet. Vadehavet har et 

mål om god økologisk tilstand /3/. Tilstanden for samtlige kystvande er ikke vur-

deret i nyeste basisanalyse for vandområdeplaner 2021 – 2027, da grænser mel-

lem kvalitetsklasser skal fastlægges på ny for bl.a. klorofyl i marine vandområder 

/2/. 

Ved at anvende arealet til temporære oversvømmelser aflastes den § 3 beskyttede 

og målsatte Krogsgård Møllebæk samtidig. 

Natura 2000 
Vadehavet er udpeget som Natura 2000 område nr. 89 ” Vadehavet med Ribe Å, 

Tved Å og Varde Å vest for Varde”. Natura 2000 området omfatter dels habitatom-

råde nr. 78 ” Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde”  og fugle-

beskyttelsesområde 57 ”Vadehavet”  /4/ 

Jordforurening 
Der er ikke registreret jordforurening i området, og området er ikke områdeklassi-

ficeret. Der er ikke på historiske luftfotos registreret gamle bebyggelser på 
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området som kunne give anledning til at tro, at der skulle være uregistreret for-

urening i jorden. Der ligger dog en maskinvirksomhed på Krogsgårdsvej 81. 

Biodiversitet 
Området er i dag opdyrket markareal, og har ingen beskyttede naturtyper. 

Figur A.1 6: Naturværdi for ud-

stykningsområdet 

 

Som det ses ligger HNV-indikatoren mellem 0 – 2 for området. 
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Appendix 2: Designparametre 
I dette Appendix gennemgås de designparametre der ligger til grund for betragt-

ningerne i notatet ovenfor. 

Generelt 
Forsyningens serviceniveau for et boligområde som separatkloakeres er 5 år.  

For håndtering af skybrudshændelser dimensioneres efter en gentagelsesperiode 

på 100 år fremskrevet til slut århundrede. 

Gentagelsesperiode og sikkerhedsfaktor 
Til beregninger af nødvendigt bassinvolumen for hverdagsregnen benyttes føl-

gende dimensioneringsforudsætninger: 

• Gentagelsesperiode, T: 5 år 
• Samlet sikkerhedsfaktor: 1,375 

 
Til beregninger af nødvendigt bassinvolumen for klimaregnen benyttes følgende di-

mensioneringsforudsætninger: 

• Gentagelsesperiode, T: 100 år fremskrevet til slut århundrede 
• Samlet sikkerhedsfaktor: 1,54 

 
Den samlede sikkerhedsfaktor er beregnet på baggrund af forskellige faktorer be-
skrevet i spildevandsplanen: 

• Klimafaktor, som tager højde for, at der sker klimaforandring og dermed 
en stigning i nedbørsmængder 

o 1,25 for 5-års hændelsen 
o 1,40 for 100-års hændelsen 

• Usikkerhedsfaktoren tager højde for usikkerhed i beregningsmetoder.  
o 1,1 for begge hændelser 

Der anvendes en reduktionsfaktor på 1,0 for befæstede arealer i 100 års hændel-
sen, og 0,9 ved 5 års hændelsen. 

Ovenstående parametre kan ses i Esbjerg kommunes spildevandsplan 2016 – 
2021 /6/. 

Regnmængder 
Følgende regnmængder henføres til henholdsvis 5-års hændelsen og 100-års hæn-

delsen fremskrevet til 2100:  

5-års hændelse (referenceværdi 1981 – 2010):  

• Timenedbør: 21,2mm 

• Døgnnedbør: 49,3mm 

Fremskrevet 100-års hændelse: 

• Timenedbør: 68mm 

• Døgnnedbør: 109mm 
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Udledningskrav 
Ved udledning af regnvand fra forsinkelsesbassiner stilles der krav til udledningen. 

I forgangne år har der været praksis for at fastsætte udledningskravet fra forsin-

kelsesbassiner til 1 l/s/red. ha. Denne praksis stammer fra dimensioner og om-

trentlige udledninger fra drænsystemer, som oftest har været dimensioneret til 1 

l/s/ha.  

Det er sidenhen afgjort i Miljø- og fødevareklagenævnet at praksis fremadrettet for 

fastsættelse af udledningsmængde, skal tage sit udgangspunkt i den naturlige af-

strømning, svarende til medianmaksimum. Med naturlig afstrømning menes der 

den upåvirkede afstrømning fra det topografiske vandløbsopland. 

I praksis betyder dette at den arealspecifikke afstrømning fra det pågældende 

vandløbsopland skal beregnes ud fra hydrometriske data fra selve vandløbet eller 

et nærliggende og lignende vandløb. 

Såfremt det ikke er muligt at drosle udledningen til naturlig afstrømning, skal der 

laves en konkret vurdering af vandløbet og dets kapacitet og sårbarhed, hvorefter 

det maksimale udledningstal kan fastsættes. Det er i den forbindelse afgørende at 

udledningen ikke øger oversvømmelse og erosion i vandløbet og ikke er til hinder 

for målsætningen om god økologisk tilstand af det aktuelle vandløb eller ned-

strømsliggende strækninger. 

Esbjerg Kommune har med baggrund i udført robustheds- og sårbarhedsanalyse af 

WSP / Esbjerg Kommune / DIN Forsyning tilkendegivet at følgende udledning 

kunne være en mulighed:  

• 1,5 l/s/red. ha  

Der regnes i de foreløbige dimensioneringer af regnvandsbassiner derfor med 

dette udledningstal, både for klimavand og hverdagsregn. Bassintørrelser bør i for-

bindelse med den endelige planlægning og projektering, udregnes på baggrund af 

et udledningstal, svarende til enten naturlig afstrømning eller et udledningstal, 

fastsat på baggrund af en kapacitet- og sårbarhedsanalyse. 

Vådvolumen 
Der stilles krav til vådvolumen i forsinkelsesbassinerne. Endeligt krav kendes for 

nuværende ikke, da det er en vurdering af den konkrete situation på baggrund af 

et mere detaljeret projekt.  

Dog er tilkendegivet at følgende volumen kunne være en mulighed, jævnfør 

gængse projekteringsprincipper:  

• 200 – 300 m3 pr. red. ha   

Jordbalance 
Vejanlæg i udstykningen placeres som udgangspunkt lavt i terrænet for at sikre, 

at vejen aldrig leder vand ind på naboejendommene. Derudover arbejdes med re-

gulering af store grønne områder for at sikre klimavandets strømningsveje samt 

forsinkelse af regnvandet. Derfor vil der i udstykningen være store mængder over-

skudsjord som skal håndteres.  

 

Jorden kan anvendes til etablering af jordvolde eller lignende i grønne områder 

hvis det ønskes. Øvrigt overskudsjord som ikke kan genbruges inden for området 

skal bortkøres fra udstykningen. 
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Principper for afvanding 

Nordlig del  

Som det blev beskrevet i afsnit 3.2 er der en stor strømningsvej på tværs af 

området, gående fra nordvest mod sydøst, på tværs af det eksisterende bassin 

samt Østergårdsvej.  

Ved etablering af vejanlæg og grunde, som vist i udstykningsplan samt skitser i 

nærværende notat, afskæres strømningsvejen. I første omgang af de nordligste 

grunde i udstykningen, og dernæst vejen og ledes nord om bassinet. 

Naboarealer 

For at sikre at vandet fra arealerne opstrøms ikke løber ind på de nyudstykkede 

grunde etableres omkring hele udstykningen et stort trug i det udlagte beplant-

ningsbælte. Truget etableres i hele bæltets bredde med et svagt fald, < 50‰ ind 

mod midten. På denne måde sikres at truget ikke bliver for dybt og dermed frem-

står for voldsomt. Truget skal følge terrænets naturlige fald. På den måde ledes 

vandet naturligt rundt om udstykningen og videre mod syd til forsyningens bassin 

og Østergårdsvej. 

Vejen 

Det sikres at vandet fra kørebanen ikke løber ind på ejendommene. På bilag 4 er 

vist strømningsveje for vandet på kørebanen med blå pile.  

Som det ses løber vandet langs kantstenen på kørebanen rundt om midterøen 

med grunde og grønt areal. Det samles i det nordøstlige hjørne af vejanlægget 

hvor vejen har dybdepunkt. Derfor etableres her en sti mellem storparcellen og 

parcelhusgrunden som forbindelse til det grønne område.  

Langs stien etableres et afvandingstrug / en lille grøft med fald væk fra vejen. 

Dermed ledes vandet ud til beplantningsbæltet og det store trug, hvor det 

håndteres på samme måde som beskrevet ovenfor. I dette tilfælde er der 

terrænforhold som betyder at truget på det sidste stykke forbi grundene skal 

udformes som en ca. 0,5 m dyb grøft for at sikre faldretningen væk fra kørebanen. 

Grøn midterø 

Den grønne midterø skal udformes så vandet fra arealet ikke ledes ind på 

nabogrundene. Det sikres ved at udforme arealet med trugform med dybdepunkt 

midtpå. Det skal sikres at truget har overløb mod nord til kørebanen og via sti til 

det nordlige beplantningsbælte. 

Sydlig del 

Den strømningsvej beskrevet i den nordlige del fortsætter også på tværs af den 

sydlige del. Vandet ledes fra nordvest ved Østergårdsvej mod øst til engarealet.  

Naboarealer 

Det sikres at vandet fra den nordlige del af udstykningen ikke ledes ind på 

nyudstykkede grunde samt eksisterende ejendom. 

Den naturlige strømningsvej går nord om den eksisterende ejendom og de 

udstykkede grunde.De grønne arealer udformes dog så der er fald væk fra 

grundene, og det sikres at vandet ledes til engområdet og bassinet.  
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Ligeledes udformes beplantningsbælte mellem udstykningen og Krogsgårdsvej 

med trug, ligesom i den nordlige del, for at sikre, at vandet fra beplantningsbæltet 

ikke ledes ind til grundene.  

Vejen 

Det sikres at vandet fra kørebanen ikke løber ind på ejendommene i tilfælde af at 

forsyningens system går i overløb. På bilag 4 er vist strømningsveje for vandet på 

kørebanen med blå pile. 

Som vist på bilag 4 har vejen har fald fra nord mod syd. Dog modsat faldretning 

på stykket fra fra Krogsgårdsvej ind mod området. Vandet vil derfor ansamle sig 

lige i det første sving, mellem grund 2 og 3. Derfor etableres her stiforbindelse fra 

kørebanen til det grønne område. Langs stien etableres et trug. Hermed ledes 

vandet væk fra kørebanen og grundene, og ud i det grønne areal. 

I den nordlige del, ved vendepladsen, etableres ligeledes en stiforbindelse ud fra 

området. Denne kan bortlede vand fra vendepladsen og den nordlige del. 

Grøn midterø 

Den grønne midterø i forbindelse med vendepladsen udformes så den følger 

eksisterende terrænforhold. Vand ledes ud på kørebanen hvor det håndteres som 

beskrevet ovenfor. 

Forsinkelse af regnvand – 5- og 100 års hændelse 
Der er et ønske om at forsinke regnvandet som opsamles fra området inden det 

ledes videre i systemet. Der er et ønske om at forsinke både vand fra hverdags-

regn og klimavand. 

Dette gøres ved at lede vandet gennem forsinkelsesbassiner hvorfra der kan ske 

en kontrolleret udledning. 

Bassinerne renser derudover vandet for sedimenter mv. 

Udformning af bassiner 

5 års hændelse 

Det nordlige bassin har udledning til eksisterende ledningssystem i Andrup. Der 

ændres ikke på bassinet i projektet. 

Vandet fra byggemodningsområdet skal opsamles i et nyt forsinkelsesbassin. Det 

skal udformes ud fra parametre beskrevet i afsnit 5 samt befæstede arealer be-

skrevet i afsnit 4.2, hvilket giver et bassin med følgende nødvendige størrelse: 

• Opstuvningvolumen: 1200 - 1300 m3.  

• Vådvolumen: 400 – 640 m3.  

Rabatter og grønne arealer medregnes ikke i 5-års hændelsen da de ikke opsam-

les i forsyningens system. Kun belagte arealer medregnes. 

Bassinet placeres i det grønne område i forbindelse med den sydlige del af udstyk-

ningen (se skitse i bilag 4 og Appendix A).  
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100 års hændelse 

Hvis der er ønske om at forsinke 100 års hændelsen fra både den nordlige og syd-

lige del af udstykningen, beregnes den omtrentlige volumen som bassinet skal 

have her. 

Vandet ledes til bassinet som beskrevet i afsnit 4. 

Til beregning af nødvendige volumener benyttes følgende arealer:  

 Areal [m2] Befæstelsesgrad 
[%] 

Red. areal [m2] 

Veje (asfaltbelagt) 3.905 100 3.905 

Parcelhusgrunde 29.076 35 10.177 

Storparceller (tæt lav) 13.507 35 4.727 

Rabatter og grønne 
arealer (5 / 100 års 
hændelse) 

48.442 5 / 30 2.442 / 14.533 

Red. areal [m2]   21.252 / 33.342 

Med ovenstående areal beregnes det nødvendige stuvningsvolumen som følger:  

• 100 års hændelse – 5 års hændelse = nødvendigt volumen 

5.478m3 – 1.361m3 = 4.117m3 

 

Med størrelsen på det grønne areal vurderes bassinet at kunne etableres med 

ovenstående størrelse. Der vil dog være behov for en større regulering af terrænet 

i området for at etablere bassinet, både udgravning samt opfyldning mod nabo-

areal mod øst. Det vil betyde at en stor del af det grønne areal inddrages til bas-

sin, og der vil være store mængder jord som skal bortkøres. 

Sammenbygning af bassiner 

Bassinerne kan med fordel slås sammen til ét bassin som kan håndtere både hver-

dagsregn og ekstremregn. På denne måde kan bassinet bedre indbygges i land-

skabet uden behov for opdeling med volde eller lignende. Der skal laves en drifts 

og vedligeholdelses aftale mellem ”Din forsyning og Esbjerg kommune, såfremt 

bassinerne slås sammen. Da kommune (eller grundejerforening) skal vedligeholde 

den del der er udover de 5 års hændelser (skybrudsvand) og Forsyningen er for-

pligtiget til at vedligeholde den del af bassinet der henføre til ”hændelser under 5 

år. 
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Tunnel 
Der er ønske om en tunnel under Krogsgårdsvej, anlagt øst for matrikel 4d, An-

drup, Esbjerg Jorder til forbindelse med kommende områder syd for krogsgårdsvej 

som ligger i kommuneplanen, som illustreret nedenfor. 

Figur A.2 3: Omtrentlig place-

ring af stitunnel 

 

Anlæg af tunnel 

I forbindelse med et kommende boligområde syd for Krogsgårdsvej skal der etab-

leres en stitunnel under Krogsgårdsvej, for at sikre sammenhængen med eksiste-

rende stinet og det eksisterende boligområder. Tunnel placeres øst for matrikel 4d 

Andrup, Esbjerg Jorder. for at sikre at der ikke trækker vand fra eksisterende bas-

sin til stiudgravningen. 

Regnvand der falder på skråninger og stien opsamles og skal med al sandsynlig-

hed hæves med pumpe så det kan afledes til forsyningens ledninger. 

Såfremt der kommer mere en end en 5 års hændelse vil der opstuve vand ved 

tunnelen indtil pumpen igen har overskydende kapacitet til at tømme stitunnelen. 

Elementer der ikke kan tåle vand skal derfor sikres, så de ikke tager skade hvis 

der står vand i tunnelen. 

Derudover er der vigtigt at stiens længdeprofil ikke leder vandet ned i stitunnel. 

Dette gøres ved at sikre at lave et toppunkt mod nord inden stien går ned til sti-

tunnel. 
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1. INDLEDNING 

Nærværende rapport omfatter afrapporteringen af udførte undersøgelser i projektområdet ved 
Andrup. Projektområdet består af to adskilte områder, et østligt og et vestligt område, med et 
samlet areal på 9 hektar, Figur 1. 
 
Formålet med undersøgelsen er at forbedre datagrundlaget for valg af optimale løsninger for 
håndtering af regnvand indenfor projektområdet.  
 
Undersøgelserne omfatter en geofysisk kortlægning udført med DUALEM systemet. Metoden er 
yderst velegnet til detaljeret kortlægning af de øverste 5 m til 10 m af jordlagene. Metoden 
kortlægger jordens elektriske modstand, der kan oversættes til geologiske aflejringer dels 
baseret på erfaringer, dels ved at sammenholde resultaterne med boringsinformationer. Se 
Appendiks A for en generel beskrivelse af metoden og databehandlingen. Resultaterne, evt. 
suppleret med efterfølgende boringer, vil udgøre datagrundlag til brug for planlægning og 
dimensionering af løsningerne til håndtering af regnvand og skybrudssikring af området. 
Undersøgelserne har en sådan detaljeringsgrad, at de senere kan anvendes på matrikelniveau. 
 

 

Figur 1 Placeringen af kortlægningsområderne ved Andrup. 

Resultaterne anbefales herudover at indgå som baggrundsmateriale for eventuelle fremtidige 
geotekniske undersøgelser i området.  
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Figur 2 viser terrænoverfladen indenfor det undersøgte område. Terrænet varierer fra kote 14 m 
o. h. længst mod sydøst i det østlige område til over kote 23 m o. h. mod sydvest i det vestlige 
område. Terrænet falder således generelt mod øst. 
 

 

Figur 2 Terrænoverfladen indenfor kortlægningsområdet (DHM/Terræn (0,4 m grid) 

 
  

 
Kote (m) 
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På Figur 3 ses jordartskortet i skala 1:25.000. Som det ses, er området ved Andrup beskrevet 
primært ved Moræneler (ML) og med Morænesand (MS) længst mod nord i det vestlige område. 
Længst mod øst umiddelbart udenfor det østlige delområde ses Postglaciale ferskvandssand (FS), 
svarende til blødbund. 
 

 

Figur 3 Jordartskortet i skala 1:25.000. 
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Det høje målebordsblad fra 1842-1899 for området er vist på Figur 4. Af kortet ses 
tilstedeværelsen af blødbundsområder mod øst i det østlige delområde. 
 

 

Figur 4 Højt målebordsblad over området ved Andrup, 1842-1899. 
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På Figur 5 ses strømningsveje, lavninger og topografiske oplande i området omkring Andrup. 
Som det fremgår, samles strømningsvejene indenfor områderne fra syd-sydvest i et nordvest 
mod sydøst orienteret strøg indenfor hvert delområde.  
 

 

Figur 5 Topografiske oplande og strømningsveje (SCALGO). Regnvandsbassinnet (BASSIN) øst for det 
vestlige delområde er tilføjet med ”frihånd” og vist på Figur 6. 

Strømningsvejene i det vestlige delområde samles i området umiddelbart øst for afgrænsningen, 
hvor der nu findes et regnvandsbassin, Figur 6. Regnvandsbassinnet er etableret efter højdedata 
blev indsamlet, og det fremgår således ikke af topografien, Figur 2, og har derfor ligeledes ikke 
indflydelse på strømningsvejene fra SCALGO, Figur 5. 
 
Strømningsvejene i det østlige delområde samles og fordeles i den del af området, der er 
beskrevet ved blødbund på det historiske kort, Figur 4. 
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Figur 6 Det nye regnvandsbassin umiddelbart øst for det vestlige delområde, set fra nord. 
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På Figur 7 ses grundvandsinteresserne i området omkring Andrup. Som det fremgår, ligger hele 
området indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), men langt fra Nitrat 
Følsomt Indvindingsoplande (NFI) og boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), som ikke findes 
indenfor kortudsnittet.  
  

 

Figur 7 Grundvandsinteresser omkring Andrup 
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2. RESULTATER FRA DUALEM KORTLÆGNINGEN 

Der er d. 26. oktober 2020 indsamlet i alt ca. 25 km DUALEM. For at opnå den ønskede 
detaljeringsgrad er der indsamlet data langs linjer med en indbyrdes afstand på ca. 4 m. Da der 
på det vestlige område var relativt fremskreden raps, blev der på dette areal indsamlet data med 
en anelse større linjeafstand, hvilket dog ikke vurderes at have den store indflydelse på 
opløseligheden af strukturer i området. De indsamlede data vurderes generelt at være af 
tilfredsstillende kvalitet. På Figur 8 er placeringen af de indsamlede data vist. Som det fremgår, 
er der en god fladedækning, og der er blot fjernet få data med ringere kvalitet i forbindelse med 
databehandlingen. Det var dog ikke muligt at udføre kortlægning længst mod øst i  det østlige 
delområde, da området havde høj beplantning og fremstod meget vådt. 
 

 

Figur 8 Placeringen af de indsamlede data. Tolkbare data er markeret med grønt, mens ikke tolkbare 
data er markeret med rødt. 

 

2.1 Middelmodstanden i dybdeintervaller fra 0 til 7 m. 

På baggrund af den geofysiske tolkning er der beregnet middelmodstand i dybdeintervaller á 0,5 
m fra terræn til 3 m u.t., og i intervaller af 1 m fra 3 til 7 m u. t.  
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Den beregnede middelmodstand er i Figur 9, Figur 10 Figur 11, præsenteret som punkttema, 
hvorfor der ikke er foretaget nogen form for gridning/udglatning af de beregnede værdier. 
Kortene er præsenteret i større skala i bilag 1.1 til 1.3. 
 
På Figur 9 ses, at modstanden er omkring 100 Ωm indenfor den øverste halve meter i 
størstedelen af området, svarende til sandet muld. Omkring vådområdet i det østlige delområde 
ses aflejringer med lavere modstand. Fra 0,5 m bliver modstanden en anelse lavere, dog fortsat 
svarende til sandede aflejringer i størstedelen af området. Området med lav modstand omkring 
vådområdet er i dette interval blevet større. I intervallerne fra 1 til 2 m u. t. bliver modstanden 
gradvist lavere, svarende til gradvist mere lerede aflejringer, dog forsat med lavest modstand 
omkring vådområdet.  
 

  

 

Figur 9 Modstand i dybdeintervaller fra terræn til 2 m u.t. 

 
På Figur 10 ses den tolkede modstand i dybdeintervallerne fra 2 til 5 m u.t. Som det fremgår, er 
modstanden i intervallerne fra 2 til 3 m relativ lav, svarende til overvejende lerede aflejringer. 
Mod syd i det østlige delområde, ses et mindre område med højere modstand, svarende til lokalt 
mere sandede aflejringer. Fra en dybde på 3 m stiger modstanden atter generelt, svarende til 
gradvist mere sandede aflejringer, først i det østlige delområde, og fra 4 m u.t. også i det 
vestlige delområde. Længst mod sydøst i det østlige delområde er modstanden dog lokalt lavere, 
svarende til lokalt mere lerede aflejringer. 

Dybde 0 – 0,5 m Dybde 0,5 – 1 m 

Dybde 1 – 1,5 m Dybde 1,5 – 2 m 
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Figur 10 Modstand i dybdeintervaller fra 2 til 5 m u.t. 

 

På Figur 11 ses modstanden i to intervaller mellem 5 til 7 m u.t. Som det ses, stiger modstanden 
generelt fortsat, og i intervallet fra 6 til 7 m u.t. er den generelt omkring eller over 100 Ωm, 
svarende til sandede aflejringer, eller stærkt sandet moræneler. En undtagelse er dog fortsat 
længst mod sydøst i det østlige område, hvor modstanden fortsat er lav, svarende til lerede 
aflejringer. 
 

Dybde 2 – 2,5 m Dybde 2,5 – 3 m 

Dybde 3 – 4 m Dybde 4 – 5 m 
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Figur 11 Modstand i dybdeintervaller fra 5 til 7 m u.t. 

 
 

2.2 Modelsektion 

På Figur 12 ses en modelsektion gennem området orienteret fra nordvest mod sydøst. Lagserien 
kan generelt beskrives med et toplag med høj modstand svarende til overvejende sandet muld. 
Toplaget er dog stort set ikke eksisterende i det østligste delområde omkring vådområdet. Under 
dette lag ses et relativt gennemgående lag med en lavere modstand, svarende til lerede 
aflejringer, og under dette lag igen et lag med en højere modstand, svarende til sandede 
aflejringer eller stærkt sandet moræneler. 
 
 

Dybde 5 – 6 m Dybde 6 – 7 m 
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Nordvest                                                                                                                                  Sydøst 

 

 

Figur 12 Modelsektion gennem Andrup præsenteret fra nordvest mod sydøst. På lokaliseringskortet er 
middelmodstande i intervallet 1 til 1,5 m vist. 
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3. OPSUMMERING  

Der er indenfor området ved Andrup indsamlet DUALEM af høj kvalitet. På baggrund af 
middelmodstandskort i dybdeintervaller, bilag 1, Figur 9, Figur 10 og Figur 11, og 
modelsektionen Figur 12, tolkes der øverst et tyndt sandet toplag der dog er ikke eksisterende 
længst mod øst, efterfulgt af et lerlag med en tykkelse på 1 til 3 m. Under dette lerlag tolkes et 
mere gennemgående sandet lag. 
 
På Figur 13 ses placeringen af DGU-boringer i nærheden af projektområdet. I tabellen under 
kortet er angivet registret grundvandsspejl. Som det fremgår, ligger det terrænnære grundvand 
lavest i den sydlige del, ved DGU 130.1760 (kote 13,16 m), mens det ligger højest nord for 
området ved DGU 130.1309 (kote 18,47 m).  
 

 
DGU Kote for boring Dybde til GVS [m u.t.] Kote for GVS [m o.h.] 

130.1760 17,21 4,05 13,16 

130.1828 22,51 7,4 15,11 

130.125 25,1 Ukendt  

130.1309 25 6,53 18,47 

Figur 13 DGU-boringer i området, med angivelse af registret grundvandsspejl, GVS. 

På Figur 14 ses koten langs den blå linje, der er angivet på Figur 13. Som det fremgår, hælder 
terrænet mod øst, og koten er i det sydøstligste høje omkring 15 m o.h. Boring 130.1309 ligger 
ca. 150 m syd for det østlige delområde og viser et terrænnært grundvandsspejl i kote 13,16 m. 
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Det vurderes derfor sandsynligt, at der i den sydøstligste del af området kan findes et 
terrænnært grundvandsspejl indenfor de øverste par meter. Såfremt dette ønskes verificeret, 
skal der her udføres en kort boring for registrering af vandspejl. Terrænet stiger mod vest, 
hvilket grundvandsspejlet ifølge målingerne i boringerne også gør. Det vurderes dog, at tykkelsen 
af den umættede zone må forventes at stige mod vest, idet afstanden fra terræn til 
grundvandsspejlet synes at øge baseret på oplysningerne fra eksisterende boringer. Dette kan 
dog igen endeligt verificeres med korte boringer i selve projektområdet. 
 

 

Figur 14 Koten langs den blå linje på Figur 13, vist fra nordvest mod sydøst 

Det anbefales, at resultaterne fra nærværende kortlægning indgår i den videre planlægning af 
regnvandshåndteringen i området. 
 
I den østlige del af det østlige delområde indikere de målte modstande tilstedeværelsen af 
blødbundsaflejringer omkring vådområdet. Dette skal indgå i en evt. fremtidig geoteknisk 
vurdering af området.  
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APPENDIKS A: DUALEM - METODEN  

Som nævnt indledningsvist er den geofysiske kortlægning udført med DualEM metoden. 
 
DUALEM-metoden er en GCM (Ground Conductivity Meter) metode, og er en videreudvikling af de 
traditionelt anvendte stangslingrammetoder som eks. EM38 og EM31. DUALEM er, som navnet 
antyder, et multikonfigurationsudstyr med spoleafstande på hhv. 1, 2, og 4 meter. Til forskel for 
andet anvendt geofysisk udstyr indeholder DUALEM, dual-orienterede spoler, dvs. spolepar med 
hhv. horisontale og vertikale spoler. På Figur 15 ses hvorledes de enkelte spoler i DUALEM 
systemet er sat op.  
 

 

Figur 15 System setup for DUALEM systemet. 

Som det fremgår af figur 5 er senderspolen T placeret ved 0 m, de horisontale spoler HCP er 
placeret ved hhv. 1, 2 og 4 m, mens de vertikale spoler er placeret ved 1,1 m, 2,1 m og 4,1 m. I 
alt omfatter dette således målinger af i alt 6 konfigurationer af sende-modtager kombinationer, 
hvilket resulterer i 6 datapunkter, relateret til 6 forskellige dybder. Ved geofysisk inversion tolkes 
disse data efterfølgende til en resistivitetsmodel og resulterer således i en detaljeret horisontal og 
vertikal resistivitetsmodel ned til 5-10 m, afhængig af den elektriske modstand af de øvre 
jordlag. 
 

 

Figur 16 Instrument setup, placeret på en slæde som trækkes bag en ATV. 

Selve DUALEM-instrumentet er lagt ind i et PVC-rør, placeret på en specielt designet slæde, der 
trækkes efter en ATV, se foto i Figur 16. For at minimere støjen fra bevægelser, er slæden 
konstrueret på en sådan måde, at instrumentet glider så glat som muligt og så tæt på jorden 
som muligt. På denforreste del af slæden sidder en GPS, der kontinuert logger positionen 
sammen med de indsamlede data med stor nøjagtighed. Opsætningen med slæde og ATV 
betyder, at eventuelle markskader er minimale på selv våde marker. 
 
Processering 

De indsamlede data processeres i processerings- og tolknings-softwarepakken Aarhus Workbench 
fra Aarhus Universitet.  
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I forbindelse med nærværende projekt er data indsamlet med en repetitionsfrekvens på 10 Hz, 
hvilket betyder, at der opsamles et datasæt bestående af 6 datapunkter for hvert 1/10 sek. Data 
filtreres og midles i det endelige datasat til ét datapunkt for 3. meter. På Figur 17 ses et 
screendump fra processeringssoftwaren. 
 

 

Figur 17 Screendump fra Aarhus Workbench. Nederst er vist de rå data og øverst de processerede data. 

 
Geofysisk tolkning 

De processerede data tolkes efterfølgende med Spatially Constrained Inversion (SCI), smooth 
mangelagsmodel med 14 lag. Et eksempel på en tolket sektion er vist på Figur 18. 
 

 

 

Figur 18 Eksempel på en tolket modelsektion. 

På Figur 18 er den del af modellen, der er under den beregnede indtrængningsdybde (DOI), 
visualiseret med mindre mættet farvelægning. 
 
Tolkning af jordens elektriske modstand til litologi 

Med DUALEM udføres en detaljeret kortlægning af jordens elektriske modstand fra terræn til ca. 
10 meters dybde. Indtrængningsdybden er afhængig af jordens elektriske modstand og er for 
nærværende kortlægning omkring 6-8 m. Den tolkede modstand kan oversættes til geologiske 
lag som f.eks. sand og ler ud fra erfaringer omkring modstanden af de forskellige aflejringer. På 
Figur 19 ses, hvorledes forskellige aflejringer vil have forskellige elektriske modstande. Lerede 
aflejringer vil således resultere i en lav modstand, mens sandede aflejringer har en højere 
modstand. Som det fremgår af Figur 19, vil moræneler og morænesand dog kunne have en 
meget varierende modstand, alt efter indholdet af silt, sand og grus. Af Figur 19 ses det 
derudover, at det kan være vanskeligt at skelne mellem blødbundsaflejringer som tørv/gytje og 
glaciale/marine lerede aflejringer. 
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Figur 19 Oversættelse af modstand til litologi. 
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Sag: Andrup, Byggemodning – anlægsarbejder og nedsivning af overfladevand.  
 Parameterundersøgelse. Geoteknisk rapport nr. 1. 
 
Hermed fremsendes resultatet af den orienterende geotekniske undersøgelse på ovennævnte sag. 
Til undersøgelsen er der udført 7 geotekniske boringer ført til 5,0 meter. Der er udført 8 lagfølge bo-
ringer ført til 4,0 á 5,0 meter. Dertil er der ved alle boringer foretaget prøvegravning til 1,0 meter, 
hvori der er udført nedsivningsforsøg med dobbelt ringinfiltrometer.   
 
Rapporten indeholder følgende afsnit: 

1. Projekt og undersøgelse 
2. Mark- og Laboratoriearbejde 
3. Geologi 
4. Jordbund 

4.1  Grundvand og nedsivning af overfladevand 
4.2  Fundering 
 4.2.1   Kloakledninger 
 4.2.2   Dimensionering 
 4.2.3   Grundvandssænkning 
 4.2.4   Udførelse og stabilitet 
 4.2.5   Tilfyldning 
 4.2.6  Vejanlæg 
4.3  Nabokonstruktioner 
4.4  Inspektion 

5. Supplerende undersøgelser og kontrol 
6. Miljøforhold og jordhåndtering 
 

 

Bilag: 
 
1 – 8. Boreprofiler - boring 1 – 8. 
101 – 107. Boreprofiler - boring 101 – 107. 
 
107a. Situationsskitse med resultatoversigt. 
 
A. Signaturforklaring 
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1. Projekt og undersøgelse 
For Niras AS og Esbjerg Kommune har GeoConsult ApS udført geotekniske undersøgel-
ser for anlægsprojekt af udstykningen og nedsivningsforsøg med henblik på at vurdere 
mulighederne for nedsivning af overfladevand på arealet. 
 
Der er ikke ved borearbejdets iværksættelse oplyst koter for lægning af de nye ledninger. 
 
Undersøgelsen har til formål at belyse jordbunds- og grundvandsforholdene, og kan danne 
grundlag for en projekteringsrapport. 
 
Boringernes placering fremgår af situationsskitserne, bilag 107a.  
 
Samtlige mark- og laboratorieresultater fremgår af boreprofilerne, bilag 1 – 8 og bilag 101 - 
107. Signaturforklaring findes på bilag A. 
 
Der er til hver boring foretaget en prøvegravning ført til 1,0 meter. Ved boring 8 er der udgra-
vet til 0,5 meter. I bunden af udgravningen er der udført infiltrationsforsøg med dobbelt ringin-
filtrometer. 
 
Jordhåndtering og afklaring heraf er ikke omfattet af nærværende undersøgelse. 
 
 

2. Mark- og Laboratoriearbejde 
Der er i perioden 28. til 30. juni 2021 udført 7 geotekniske boringer (boring 101 – 107) og der 
er udført 8 undersøgelsesboringer (boring 1 – 8). Boringer er ført til 4,0 á 5,0 meter under ter-
ræn (m u.t.). 
 
I de udførte boringer er der monteret pejlerør. Et vandspejl vil fortsat kunne observeres i pejle-
rørene.  
 
Markarbejdet er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening 
Bulletin 14. Resultaterne af forsøgene er optegnet på boreprofilerne med angivelse af place-
ring af prøver og laggrænser. 
 
De optagne jordprøver er geologisk bestemt og klassificeret iht. Dansk Geoteknisk Forening 
Bulletin 1. Der er udført forsøg til bestemmelse af det naturlige vandindhold (wnat) på alle prø-
ver. Resultaterne fremgår af boreprofilerne, bilag 1 – 8 og bilag 101 - 107. Signaturer og defi-
nitioner fremgår af bilag A. Undersøgelsens hovedresultater er samlet på bilag 107a. 
 
De optagne prøver opbevares 1 måned fra dato, med mindre der træffes anden aftale.  
 
Ved alle boringer er der efter borearbejdets udførsel udført en prøvegravning til 1,0 meter un-
derterræn. Formålet hermed at foretage, et så realistisk nedsivningsforsøg som muligt, i den 
jord som der skal nedsives i. 
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3. Geologi 
Undersøgelsesområdet ligger i den sydlige del af Andrup. Byen Andrup er beliggende på Es-
bjerg Bakkeø, et istidslandskab dannet under den næstsidste istid, Saale. Området er et for-
holdsvis fladt landskab med et roligt højdekurvebillede. Landskabet hælder mod sydøst. Høje-
ste kote er målt i boring 101 med 22,31 meter DVR90 til 14,77 meter DVR90 i boring 7. 
 
Området består ifølge det geologiske kort for området primært af leraflejringer.  
 
 
 

4. Jordbund 
Der er inden for undersøgelsesområdet truffet gode- til moderate jordbundsforhold.  
 
Gode funderingsforhold betyder i nærværende sammenhæng mineraljord bestående af enten 
sand eller ler med 0,6 meter overjord eller mindre, se boring 1, 4, 5, 6 og 7. Moderate jord-
bundsforhold er truffet i boring 2 og boring 3, og dækker boringer med mere end 0,6 meter 
overjord. 
 
De overordnede jordbundsforhold fremgår af resultatoversigten bilag 7a. 
 
Se i øvrigt de detaljerede boreprofiler, bilag 1 – 7. 
 

 4.1 Grundvand og nedsivning af overfladevand 
Vandspejlet er pejlet ved borearbejdets afslutning og igen d. 07.07.2021. Højeste observerede 
vandspejl er målt til 0,0 á 4,5 m u.t., som angivet på boreprofilerne. Det skal forventes, at 
vandspejlets beliggenhed er afhængig af årstid og nedbør.  
 
Der er ved alle borepunkter udført nedsivningsforsøg med dobbelt ring infiltrometer jf. DIN 
19682 og ASTM D3385-03. For at sikre, at forsøget giver et så realistisk som muligt resultat er 
der til forsøget udført i en prøvegravning med et prøvehul på 1 m2. Prøvehullet er udført til 1,0 
meter under terræn. Ved boring 8 er der gravet til 0,5 meter.  
 
Normalt vil der ved nedsivningsforsøg ses en første mætningsfase, idet alle porer skal fyldes 
med vand før der er konstant nedsivning. Mætningsfasen er meget kort ved de udførte forsøg. 
 
Bunden af den udførte udgravning er koteret i forhold til DVR90. Relevanter koter fremgår af 
tabel 1.  
 
Der er ikke udført nedsivningsforsøg forsøg ved boring 6 og 7 på grund af det høje grund-
vandsniveau. 
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Nedsivningstest DIN 19682 ASTM D3385-03 

  
Dato: 30/6 til 1/7 – 2021   

     

 Nær boring Gennemsnit [m/s] Mindste værdi[m/s] Kote (DVR90) 

 1 8,5E-06 7,1E-06 20,74 

 2 4,5E-06 2,0E-06 19,85 

 3 2,4E-06 2,4E-06 19,67 

 4 2,9E-06 2,0E-06 19,12 

 5 1,0E-06 7,3E-07 18,83 

 8 2,0E-05 1,3E-05 14,22 

 101 1,3E-06 9,8E-07 21,34 

 102 1,1E-06 1,0E-06 18,13 

 103 9,4E-07 5,3E-07 18,62 

 104 7,2E-07 6,7E-07 19,04 

 105 2,5E-06 2,1E-06 15,93 

 106 5,2E-07 3,9E-07 14,91 

 107 8,6E-06 5,8E-06 14,60 
 
Tabel 1. Viser forsøg udført iht. DIN 19682 og ASTM D3385-03. 

 
 
Til sammenligning af de trufne værdier er opgivet tabelværdier fra SBI – Anvisning; Afløbsin-
stallationer. 
 
Jordart Kornstørrelse Hydraulisk ledningsevne, K 

[m/s]    
Grus 2 - 60 mm 10-3 - 10-1 

Sand 0,05 - 2 mm 10-5 - 10-2 

Silt 2 - 50 µm 10-9 - 10-5 

Ler 0 - 2 µm       < 10-9 

Moræne 
 

- 10-10 - 10-6 

Tabel A. Uddrag fra SBI-Anvisning; Afløbsinstallationer. 
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 4.2 Fundering 

4.2.1 Kloakledninger 

Med de ved boringerne trufne bundforhold kan der udføres en direkte fundering af ledninger 
og af brønde i de trufne intakte jordlag – gældende for boring 101 - 107. 

Det er vor opfattelse, at projektet kan behandles i geoteknisk kategori 2, jf. Eurocode 7, 2007, 
1. udgave, afsnit 2.1 og DK-Anneks K, afsnit K3. 

4.2.2 Dimensionering 

Ved dimensionering af permanente og midlertidige konstruktioner kan følgende skønnede 
styrkeparametre anvendes: 
 
Intakt ler:   Udrænet forskydningsstyrke: Cu,k ~ Cv 30 - 175 kN/m2. 

    Effektiv rumvægt:   /’ = 20/10 kN/m3. 
 

Intakt sand:   Karakt. plan friktionsvinkel:  = 33 á 34º. 

    Effektiv rumvægt:   /’ = 18/10 kN/m3. 
 

Muld:    Effektiv rumvægt:   /’ = 16/10 kN/m3. 
 

Indbygget fyldsand:  Karakt. plan friktionsvinkel:  = 35 á 36º. 

    Effektiv rumvægt:   /’ = 18/10 kN/m3. 
 

4.2.3 Grundvandssænkning 

Overalt, hvor der skal graves under grundvandsspejlet, bør der ubetinget foretages en midler-
tidig grundvandssænkning for at hindre erosion af udgravningens sider og bund. 
 
Med de aktuelle bundforhold vil en grundvandssænkning være behæftet med nogen usikker-
hed, og rækkevidden for afsænkningen kan få konsekvenser for nærtliggende konstruktio-
ner/bygninger. Ved at foretage en prøvepumpning med tilhørende monitering af vandspejl i til-
hørende pejlerør, kan man få et godt indtryk af afsænkningens udbredelse. 
 
Kloakledninger 
I de trufne aflejringer foretages grundvandssænkningen ved gravedybder 0-2 m under grund-
vandsspejlet formentlig lettest ved anvendelse af nedpløjede dræn eller tilsvarende. Ved gra-
vedybder større end 2 m under grundvandsspejlet, bør der suppleres med aflastningsboringer 
langs ledningstraceet (3 m afstand imellem aflastningsboringer), og det kan blive nødvendigt 
stedvis at etablere sugespidser, hvor aflastningsboringerne giver meget vand.  
 
Brønde 
Ved gravedybder over 2 m, og ved lokale afsænkninger, skal der påregnes tætsiddende su-
gespidser. 
 
Grundvandssænkningen skal være igangsat og virksom før gravearbejde igangsættes. 
 
Prøvepumpning 
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Vi anbefaler, at der udføres en prøvepumpning for en endelig vurdering af de grundvands-
sænkende foranstaltninger.  
Grundvandssænkningen skal varsles i henhold til §12 i byggeloven og udføres i overens-
stemmelse med Eurocode 7, 2007, 1. udgave, afsnit 5.4, samt det tilhørende danske anneks. 

4.2.4 Udførelse og stabilitet 

Inden påbegyndelse af udgravningsarbejder skal de nødvendige grundvandssænkninger være 
effektive. 
 
For midlertidige udgravninger i sand (friktionsjord) kan der udgraves med et anlæg på 0,7 og i 
aflejringer af ler (kohæsionsjord) med et anlæg på 0,8. 
 
Under de givne forhold, hvor der graves i vejanlæg og tæt på eksisterende boliger/nabo-
konstruktioner(ledninger), vil det være mest hensigtsmæssigt med afstivningsforanstaltninger. 
 
Kloakledning 
Af hensyn til udgravningsbredde samt trafik- og overfladelaster anbefales det ved udgravning 
for kloakledninger i dybder fra 3-4 m generelt at anvende udspændt gravekasse. 
 
 
Brønde  
For udgravning til dybe brønde, hvor gravedybden er 4-5 m, anbefales det pga. af trafik- og 
overfladelaster at etablere afstivning ved udførelse af spuns eller tilsvarende. 
 
Vi anbefaler, at dette vurderes nærmere, når det endelige projektmateriale foreligger. 

4.2.5 Tilfyldning 

Når muld og lerfyld undtages, er jordlag med hovedbetegnelsen SAND og GRUS egnede som 
bagfyld, efter at der er tilfyldt forskriftsmæssigt omkring ledningerne indenfor vejarealer. 
 
De trufne rene sandmaterialer vil i tørre perioder kunne genanvendes som fyldsand i vejarea-
ler, hvor der ikke stilles krav til komprimeringen. 
 
Tilbagefyldning i vejarealer 
 
Til-/omkringfyldning 
Ønskes de generelle krav til opbygning af veje overholdt, anbefales tilbagefyld over ledninger 
op til underside af vejkasse komprimeret til følgende tætheder. 
 

Dybde under færdig vej 

 
Komprimeringskrav, %SP/VI, målt 

med isotopsonde 

Større end 2 meter 95% SP / 92% VI 

Mindre end 2 meter 98% SP / 95% VI 

 
En sådan komprimering skønnes at kunne opnås ved 5 á 6 overkørsler med tungt vibrations-
grej på max. 0,3 m tykke lag. Komprimeringen skal udføres i takt med at gravekas-
sen/afstivningen fjernes. 
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Der gøres opmærksom på, at der ved en genanvendelse af lerede og siltede aflejringer gør 
sig gældende, at nedbørsmængden i anlægsfasen har stor indflydelse på materialernes kom-
primerbarhed. Selv ved små stigninger i vandindholdet vil det være svært at opnå tilfredsstil-
lende komprimeringsgrader.  
 
Opgravet lerjord vil formentlig ikke kunne genanvendes ved tilfyldning omkring ledninger. 
 
Vejkassen 
For selve vejkassen stilles følgende krav til materialer og komprimering. 
 
Materialer 
Bundsikringsgrus og stabilgrus, der anvendes til befæstede arealer, skal opfylde Vejdirektora-
tets krav til Vejmaterialer DS/EN 13285 – ubundne bærelag. 
 
Komprimering 
Bundsikringssand under vejbelægninger komprimeres til mindst 95 % VI (vibrationsindstamp-
ning) bestemt ved isotopsondemetoden, og der må ikke måles værdier under 92 % VI. I stabil-
gruset under vejbelægninger komprimeres til mindst 95 % VI (vibrationsindstampning) bestemt 
ved isotopsondemetoden, og ingen værdier under 92 % VI. 
 
 
Den anførte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af minimum 5 målin-
ger/forsøg. 
 
Tilbagefyldning udenfor vejarealer 
Udenfor vejarealer, i rabatten, anbefaler vi af hensyn til fremtidige sætninger, at der anvendes 
komprimeringskrav tilsvarende dem for ledningsgraven.  

4.2.6 Vejanlæg 

En fremtidig sætningsfri belægning kræver, at alle muld og fyldlag afrømmes, og udskiftes 
med kontrolleret fyld. Der skal jf. de udførte boringer afgraves til 0,2 á 0,7 m u.t. Hvis det væl-
ges ikke at afgrave alle de svage lag skal der tages effektive foranstaltninger i mod, deforma-
tioner, f.eks. udlægning af geonet eller tilsvarende. 
 
Typisk afgraves 0,5 á 0,6 m for at skabe plads til belægningsopbygningen, jf. leverandørens 
anvisninger. Vejopbygningen dimensioneres efter Vejdirektoratets vejregel ”Dimensionering af 
befæstelser og forstærkningsbelægninger”, november 2013. 
 
Tykkelser af lag af BSG (bundsikring) og SG (stabilt grus) fastlægges på baggrund af den ak-
tuelle trafikbelastning/trafikklasse og de underliggende aflejringers art, i det aktuelle tilfælde er 
der tale om frostfølsom underbund. 
 

 4.3 Nabokonstruktioner 
Ved udgravning/fundering samt grundvandssænkning i nærheden af eksisterende nabo-
konstruktioner, skal nabo-konstruktionernes midlertidige og permanente funderingsforhold ube-
tinget undersøges minimum i geoteknisk kategori 2, jf. Eurocode 7. Undersøgelsen skal i øvrigt 
afpasses efter disse nabo-konstruktioners art, størrelse og fundering.  
Det anbefales generelt, at der foretages en fotoregistrering af ejendommene, som ligger ud til 
ledningstracé, samt en nærmere vurdering af funderingsforholdene.  



 

 

 

 

 

 

Sag:   Andrup, Byggemodning – Overfladevand. 
Nr.:   211330 

 

8 

Vi anbefaler samtidigt, at der udføres målinger af vibrationer i henhold til DIN4150 for at sikre, 
at der ikke sker vibrationer i forbindelse med anlægsarbejdet, som resulterer i skader på de 
nærtliggende ejendomme. 
 

 4.4 Inspektion 
Det anbefales, at der udføres en gennemgang af metodevalg, samt grundvandssænkningsfor-
staltninger med den udførende entreprenør før opstart, og at der løbende udføres tilsyn med 
udgravningerne af en geoteknisk sagkyndig. 
 
Ligeledes anbefales projektets krav til kvalitet og udlægning af anvendte fyldmaterialer doku-
menteret. 
 
Ovenstående forhold skal udføres i overensstemmelse med Eurocode 7, 2007, 1. udgave, af-
snit 4.3 og 5.3.4, samt det tilhørende danske anneks. 
 
 
 

5. Supplerende undersøgelser og kontrolarbejder 
Opmærksomheden henledes på boring 107, hvor der et stykke nede i jorden er truffet jord, 
som vi har bedømt til en begravet Eem-mose. Formålet med de supplerende undersøgelser er 
at klarlægge udbredelsen af de svage lag, således at der kan træffes de nødvendige projekte-
ringsmæssige forholdsregler. 
 
Før fundamentstøbning/etablering af brønde og inden udførelse af opfyldninger bør der fo-
retages kontrolinspektioner af samtlige udgravninger til sikring af, at der over alt anlægges 
på de forudsatte intakte aflejringer, med de forudsatte styrkeparametre og egenskaber.  
 
Kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Sag:   Andrup, Byggemodning – Overfladevand. 
Nr.:   211330 
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6. Miljøforhold og jordhåndtering 
Opmærksomheden henledes på, at overskudsmaterialer, der skal bortkøres fra området, skal 
håndteres i overensstemmelse med Jordforureningsloven, samt tilhørende bekendtgørelser. 
 
Ved undersøgelsen har vi hverken visuelt eller ved lugt konstateret tegn på forurening i de 
udførte boringer. 
 
Hvis der under jordarbejde konstateres en ukendt forurening, skal dette anmeldes til Es-
bjerg Kommune (JFL § 71), og jordarbejdet skal stoppes. 

 
 
 
 
Vi er naturligvis fortsat til disposition for drøftelse af projektet samt undersøgelsen og de fremkomne 
resultater. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
GeoConsult ApS 
 
 
Jan Pristed 
Projektleder – Geoteknik 
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Pr. 10: Fyldpræget, men uden sikre fyldtegn.
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Pr. 05: Præget af recent jordbundsudvikling.
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Pr. 05: Fyldpræget, men uden sikre fyldtegn.
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Pr. 20: På grund af planterester er prøven bedømt som interglacial.
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By & Arealudvikling 
Teknik & Miljø 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 

Tlf. 7616 1616  plan@esbjerg.dk www.esbjergkommune.dk 

By & Arealudvikling 
Teknik & Miljø 

Andrup, Esbjerg Ø, nord for Krogsgrådsvej 
Forslag til kommuneplanændring nr. 2020.65 
Forslag til lokalplan nr. 10-020-0001, Boligområde nord for Krogs-
gårdsvej i Andrup syd 

Esbjerg Byråd vedtog den 11.10.21 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 10-020-0001 
med tilhørende forslag til kommuneplanændring nr. 2020.65. 

Forslagene har til formål 
• at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med et varieret udbud af

boligtyper i tæt-lav og åben-lav bebyggelse,
• at sikre gode, hensigtsmæssige stiforbindelser inde i området samt til resten af

Andrup, skolen og grønne rekreative områder,
• at sikre etablering af velbeliggende grønne fri- og opholdsarealer,
• at sikre at arkitekturen indpasses bedst muligt i forhold til skoven og resten af

landskabet i området.

Da området for en del er udpeget som oversvømmelsestruet i kommuneplanen, er det 
desuden et formål at håndtere overfladevand med løsninger, der bidrager til områdets 
naturmæssige og rekreative værdier. 

Miljøvurdering 



Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke 
kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. 
nr. 973 af 25. juni 2020). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen 
https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal 
 
Retsvirkninger 
Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må 
bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den 
endelige plans indhold. 
  
Her kan du se planerne 
Planerne er indberettet i Plandata. Kan også ses via disse link,  
Lokalplanen: 
https://lokalplaner.esbjerg.dk/find-lokalplan/ 
Kommuneplanændringen: 
http://kommuneplan.esbjerg.dk/dk/aendringer/ 
 
Din mulighed 
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplanæn-
dringen, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 
74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjerg.dk senest den 9. december 2021. 
 
Behandling af personoplysninger 
Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger.  
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de 
kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling og forbedring af denne.  
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor ram-
merne af EU’s databeskyttelsesforordning. 
Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk 
 
 
 
Annoncen kan ses på internetadressen https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoe-
ringsportal den 14. oktober 2021. 
 
 

https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal
https://lokalplaner.esbjerg.dk/find-lokalplan/
http://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/aendringer/
mailto:plan@esbjergkommune.dk
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/persondatapolitik/persondataforordning
https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal
https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teknik & Miljø 
Byplan 

XXXX 
Att.: XX 
XX 2 
4040 xx 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 14. oktober 2021 

 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjergkommune.dk 

Ændring af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for 
enkeltområderne nr. 130, boligområde og nr. 251, 
jordbrugsområde samt lokalplan 10-020-0001 vil ikke få 
væsentlige miljømæssige konsekvenser 
 
Esbjerg Kommune har 01.12.2020 startet en planproces for lokalplan nr. 
10-020-0001, Boligområde nord for Krogsgårdsvej syd for Andrup, og 
ændring af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for 
enkeltområderne nr. 130, boligområde og 251, jordbrugsområde. 
Kommunen har inddraget relevante interessenter i planprocessen og på 
denne måde begrænset planens miljømæssige konsekvenser.  
 
Afgørelse 
Esbjerg Kommune afgør, at lokalplan nr. 10-020-0001, Boligområde nord 
for Krogsgårdsvej syd for Andrup, og ændringer af kommuneplanens 
anvendelsesbestemmelse for enkeltområderne nr. 130, boligområde og 
251, jordbrugsområde, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at 
der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til 
miljøvurderingslovens1 § 10.  
 
Begrundelse 
 
Planen er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, men der er tale 
om et mindre område på lokalt plan eller små ændringer i det gældende 
plangrundlag, er der ikke obligatorisk miljøvurderingspligt. 
 
Planen er screenet og der er nærmere redegjort for de vurderinger, der 
ligger til grund for afgørelsen herunder. 
 
Emner Påvirkning 
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Biologisk 
mangfoldighed, 
flora, fauna 

Der er indenfor projektområdet ikke registreret 
national el. international beskyttede 
naturområder. Afstanden til nærmeste Natura 

   x 

 
 
1 Miljøvurderingsloven jf. lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 
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2000-område er ca. 3000 m. Der er ligeledes 
ikke kendskab til beskyttede arter i området. 

Trafikale forhold Krogsgårdsvej er en smal kurvet vej og 
udpeget som farlig skolevej. Da der planlægges 
boliger både nord for vejen og på sigt syd for 
Krogsgårdsvej er der udarbejdet en 
trafikanalyse for det samlede område. Det 
vurderes nødvendigt at Krogsgårdsvej skal 
udvides til 7 meters bredte og 
hastighedssaneres samt omfattes af byzonen. 
Boligvejene skal udformes som område med 
fartdæmpning og skal forsynes med 
hastighedsdæmpning jf. Vejreglerne. 
 

  X  

Grundvand, 
overfladevand, 
jordbund 

En del af lokalplanområdet er omfattet af 
kommuneplanens udpegning af områder med 
Alvorlig oversvømmelsestrussel og Håndterbar 
oversvømmelsestrussel.  
Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan for 
området, som godtgør at disponeringen af 
arealerne tager højde for afstand til grundvand 
samt vandets naturlige afstrømning og at 
bebyggelse og adgang til denne er sikret mod 
oversvømmelse fra overfladevand eller 
grundvand i fremtiden. Afværgeforanstaltninger 
mod oversvømmelse foregår inden for 
lokalplanområdet. 
 
Der er ingen indvindingsoplande eller 
grundvandsinteresser i forbindelse med 
projektområdet. 

 X   

Afledning af 
overfladevand 

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan for 
lokalplanområdet, der godtgør at bortledning af 
overfladevand fra lokalplanområdet ikke vil 
overbelaste / skade Krogsgård Møllebæk. 

  X  

Skovbyggelinje Hele arealet er omfattet af en skovbyggelinje. 
Byggelinjen søges reduceret til 35 m efter 
endelig vedtagelse af lokalplanen. 

  X  

Støj Der ligger en mindre, eksisterende, klasse 3-
virksomhed i området. Der etableres en 
støjafskærmning samt en afstand på 20 m 
mellem det planlagte boligområde og 
virksomheden. 
 
Området ligger tilstrækkeligt langt fra 
Storegade, så vejstøj vurderes ikke at være 
problematisk. 
 
Der er lavet trafikstøjsberegning for 
Krogsgårdsvej, som viser, at Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdi er overholdt 18-20 m 
fra vejmidte. Boliger planlægges etableret min. 
20 m. fra vejmidte. Endvidere gør lokalplanen 
det muligt at etablere fast hegn på maks. 180 
cm højde i skel mod krogsgårdsvej. 

  x  

Kulturarv, 
arkitektonisk og 
arkæologisk arv 

Inden for lokalplanområdet ligger der en 
ejendom, hvorpå bygningerne er vurderet 
bevaringsværdige. Denne ejendom indgår ikke i 
den nye boligudstykning og vil derfor ikke blive 
påvirket af lokalplanen.  
 
Området er omfattet af en 
kulturmiljøudpegning. I registreringen peges på 
at området her er medtaget i 
kulturmiljøafgrænsningen fordi, det udgør et kig 
ud i landskabet fra Andrup ligesom der også 

  X  
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gøres opmærksom på at markstrukturen er 
sårbar overfor bebyggelse.  
 
Jf. lokalplanen skal de eksisterende 
markstrukturer bevares. Kiggene over 
markerne er blevet genvurderet ved 
besigtigelse og det vurderes, at der er 
begrænset udsyn over markerne fra den gamle 
bykerne grundet de mange nord-syd-gående 
levende hegn. Fra det planlagte boligområde vil 
udsigten over markerne og Krogsgård Mølle Å-
dal være vidtrækkende. 

Landskab Den del af lokalplanområdet, som omfattes af 
et Større Sammenhængende Landskab, 
planlægges ikke bebygget. En stor del af 
arealet er omfattet af skov, og resten vil 
forblive åbent og anvendes til rekreativt 
område samt vandhåndtering. 

  X  

Miljøvurdering Konklusion 
Den indledende screening har vist, at der i 
området er risiko for oversvømmelse, og derfor 
er der blevet udført supplerende undersøgelser 
af området. Der er udarbejdet en 
vandhåndteringsplan med retningslinjer for, 
hvordan overfladevand skal håndteres i 
området. 
 
På en række punkter er der vurderet at være 
mulighed for en mindre påvirkning. Her er det 
muligt for lokalplanen at minimere 
påvirkningen. 
 
På alle øvrige punkter er det vurderet, at 
påvirkningen er ubetydelig. 
 
Samlet set vurderes det, at de undersøgte 
punkter ikke medfører en miljøpåvirkning, der 
skal undersøges nærmere.  
 

 
 
 
 

  
  
Acceptabel (Ac)  
  

 
 
 

 

 
 
Senere ændringer 
Hvis kommuneplanændringen ændres, er I forpligtet til at anmelde den 
påtænkte ændring jf. Miljøvurderingslovens § 8 med henblik på at få 
afgjort om ændringen betyder, at der skal foretages en miljøvurdering. 
 
Partshøring 
Der er blevet vurderet om der er parter i sagen i henhold til Forvalt-
ningslovens2 § 19.  
 
Kommunen har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i sagen end 
ansøger som i henhold til forvaltningslovens § 19 har en væsentlig, 
individuel interesse i sagens udfald. 
 
Ansøger er ikke kommet med bemærkninger. 
 

 
 
2 Forvaltningsloven jf. lovbek. Nr. 433 af 22. april 2014 



 
 

Teknik & Miljø 
Kommune- & Byplan  

Lovgrundlag 
Afgørelsen er truffet med baggrund i Miljøvurderingsloven samt 
Planloven3. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen af, at planen skal miljøvurderes, kan påklages til 
Planklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, af 
miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 
Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagefristen udløber den 9. december 2021. 

Afgørelser efter miljøvurderingsloven kan efter planloven inden 6 
måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse. 

 
Yderligere oplysninger kan fås hos Sidsel Marijke Genee, Byplan, Esbjerg 
Kommune tlf. 76160743, sige@esbjerg.dk. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Sidsel Marijke Genee 
Byplanlægger 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Afgørelsen er sendt i kopi til de organisationer og personer der er tilmeldt 
Esbjerg Kommune, Byplans notificering af annoncer.  

 
 
3 Planloven jf. lovbek. nr. 1157 af 1. juli 2020 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


(Husk:Aftal annoncedato med redaktøren) 

Vedlæg afgørelse og bilag i PDF, helst samlet i 1 fil.  

SKRIV i mailens emnefelt:  Til annoncering, DATO samt annoncens overskrift 

Annoncering under ”Miljøvurdering af planer og projekter (VVM)”: 

Krogsgårdsvej, Andrup – screening af lokalplan for blandet boligområde. 

Miljøscreening af konkret projekt 

Krogsgårdsvej, Andrup – Blandet boligområde. 

Der kan ske boligbebyggelse i området nord for Krogsgårdsvej syd for Andrup uden, at Esbjerg 
Kommune forinden udarbejder en miljøkonsekvensrapport i medfør Miljøvurderingsloven 
(lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020). 

Klagefrist: 09.12.2021. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Sidsel Marijke Genee, By- og Arealudvikling, tlf. 76160743. 

(PDF’en ligger som en knap) 

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages af Miljø- 
og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Se klagevejledning i 
afgørelsen. 

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven 
og offentlighedsloven. 

Selve afgørelsen om boligbebyggelse i området nord for Krogsgårdsvej syd for Andrup er i 
høringsportalen under kategorien Kommune. 

Personoplysninger 

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.  
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive 
gemt til brug for vores videre sagsbehandling.  
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af 
EU’s databeskyttelsesforordning. 
Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk  

https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/organisation/teknik-milj%C3%B8/teknik-milj%C3%B8/persondataforordning.aspx
https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/organisation/teknik-milj%C3%B8/teknik-milj%C3%B8/persondataforordning.aspx
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