
Kommuneplanændring og
Lokalplan for boligområde
nord for Krogsgårdsvej syd
for Andrup



Lokalplanområde

◦ Kommuneplanændringen giver mulighed for et nyt boligområde omgivet af en grøn 
kile. For dele af området ændres anvendelsen i kommuneplanen fra hhv. 
jordbrugsområde og boligområde til grønt rekreativt område.

◦ Lokalplanområdet skal omfatte følgende eksisterende matrikler; 7r, 4d og 4ax samt del 
af 7o og 7000ao, alle i Andrup, Esbjerg Jorder. 

◦ Ved vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan overgår området fra landzone til 
byzone.



Areal til rekreation 
og vandhåndtering

Situationsplan

Ca. 30 boliger i op til 2 
etager

Ca. 30 boliger i 
op til 2 etager



• Der udlægges et stort grønt areal til forsinkelse af overfladevand fra hele 
lokalplanområdet.

• Det muliggøres at modellere landskabet og terrænregulere i det omfang, det 
er nødvendigt for håndteringen af overfladevand, til rekreative formål samt 
byggemodningen af området. 

• Den konkrete udformning af området fastlægges i forbindelse med 
projekteringen. 

• Hele området er omfattet af en skovbyggelinje, som skal søges reduceret til 
30 m ved Miljøstyrelsen, for at kunne realisere udstykningen.

• Det forventes, at lokalplanområdet kan rumme op mod 40 enfamiliehuse og 
1-2 storparceller med ca. 20-30 etage- eller tæt-lave boliger – alle i op til 2 
etager.
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Vandhåndteringsplan

Byggemodning Andrup Syd
05.10.2021
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1. Generelt om udstykningen og vandhåndteringsplanen
2. Problematikker i området
3. Foreslåede løsninger
4. Spørgsmål

Agenda
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Skybrudshændelser
• Voldsomme regnhændelser (T=5/10 års hændelse)
• Dagligdagstale - Skybrud (+15mm regn / 30 min.)
• Fremtiden = mere regn, oftere
• Nær fremtid (2041 – 2070) / Fjern fremtid (2071 –

2100)
• Alle udstykninger

Højtstående grundvand
• Optrængende grundvand fra jorden
• Sammenhæng med skybrudshændelser
• Nuværende situation +1m
• Fremtidig situation; 0,5m, i periode efter 

ekstremhændelser

Problematikker i området
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Højtstående grundvand
Regionalt perspektiv
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Skybrudshændelser
• Vand løber på terræn
• Analyse af faldforhold
• Mulighed for bortløb fra området – grøfter, trug osv.

Højtstående grundvand
• Bortdræning af optrængende vand
• Grøfter, Vejkassedræn, Omfangsdræn
• Yderligere løsning: hævning af grunde med overskudsjord
• Som udstykning i Stejlgårdsparken

Foreslåede løsninger
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