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I løbet af de kommende år får Esbjerg en 
helt ny bydel ved Krebsestien tæt ved  
Fovrfeld Ådal. Allerede nu følger mange 
med i byggeriet på grunden, og Esbjerg 
Kommune, Vesterhavslægerne, Claus 
Sørensen Ejendomme og Syddansk Uni-
versitet har længe glædet sig til at kunne 
invitere til et velkomstarrangement på 
byggepladsen. Desværre er tiden ikke til at 
samles mange grundet COVID-19. Vi har 
derfor sammen udarbejdet denne folder, 
hvor alle interesserede, kommende bebo-
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ere i Krebsehusene og naboer, foreninger 
og erhvervsliv i området kan læse mere om 
den nye bydel. 

I er meget velkomne til at kontakte os 
alle. Vores kontaktoplysninger står under 
afsnittene i folderen. 

Med venlig hilsen 

Claus Sørensen Ejendomme,  
Vesterhavslægerne, Syddansk Universitet 
og Esbjerg Kommune.



Esbjerg Kommune igangsatte i 2016 en ar-
kitektkonkurrence for et nyt bydelsprojekt 
på den ca. 25.000 m² store grund i det 
sydvestlige hjørne af Grønlandsparken.

Visionen er at skabe et område, der rum-
mer plejecenter, attraktive seniorboliger og 
et lægehus.

Det bliver et område med et centralt be- 
liggende plejecenter med 104 plejeboliger 
(se side 8) og 76 privat udstykkede senior- 
boliger i tilknytning til plejecentret (se side 
5). Sammen med et lægehus (se side 7) 
bliver det en ny bydel, hvor der er lagt 
vægt på sammenhængskraft og sammen-
bundne fællesarealer.

DET NYE BYDELSPROJEKT KREBSEHUSENE

Plejecenter og læge-
hus under opførelse, 

foråret 2020

Parkeringen indrettes i den ydre del af om-
rådet, og hastigheden på vejene dæmpes 
med bl.a. bump, for at skabe mest mulig 
tryghed for den gående færdsel. 

Nærheden til Fovrfeld Ådal giver mulighed 
for direkte adgang til naturen, og trafik- 
støjen fra Gjesing Ringvej dæmpes gennem  
etablering af støjvold/støjvæg, så beboere 
og gæster naturligt vil færdes og opholde 
sig i de bilfrie områder. 

4



5

Claus Sørensen Ejendomme A/S opfører 
KREBSEHUSENE: Et nyskabende, senior-
venligt byggeri i naturskønne omgivelser, 
lige ud til Krebsestien og tæt ved Nørre-
skoven.

Nøgleordene for KREBSEHUSENE er:

• Tryg alderdom

• Komfort

• Natur

• Nærhed

• Fællesskab

Projektet opdeles i to bebyggelser, der 
placeres på hver side af det nye plejecenter 
Sirius Seniorbo, og kommer til at rumme i 
alt 76 lejeboliger i to størrelser, henholds-
vis ca. 70 m2 og ca. 90 m2. Boligerne er 
indrettet som 2- og 3-værelses lejligheder, 

KREBSEHUSENE

hvor grundindretningen er ens. Alle boliger 
får egen opmærket P-plads.

De 76 boliger placeres i to karréer på hver 
2-4 etager, der omkranser et glasoverdæk-
ket atriummiljø. Alle boliger vil få direkte 
adgang og udsigt til det spændende 
gårdrum/atriummiljø, der året rundt kan 
fungere som et fælles samlingspunkt for 
alle beboere. Gårdrummet/atriummiljøet vil 
blive indrettet med grønne planter, træer, 
vand og opholds- og aktivitetsområder, der 
vil give associationer til ferier under sydens 
palmer. 

I det beskyttede fællesskab er der plads og 
mulighed for at mødes, og være sammen 
med naboer, venner og familie og nyde 
naturen, uden at skulle bekymre sig om 
regn og kulde.
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Boligerne i stueetagen vil alle få en lille 
terrasse, og alle øvrige boliger får en altan. 
Der etableres elevator i hvert gårdrum, der 
via en svalegang forbinder til boligen.  
Derudover etableres også mindre opholds- 
områder på svalegangene, der kan benyt-
tes til ophold og socialt samvær. 

Beboerne i KREBSEHUSENE vil have mu-
lighed for også at anvende de forskellige 
faciliteter på plejecentret. Den nye seniorby 

vil, ud over plejecenter Sirius Seniorbo og 
KREBSEHUSENE, også få et nyt og moderne 
lægehus. 

Kontakt os gerne pr. mail eller telefon og 
bliv skrevet på vores interesseliste. 

Mere info på 
www.csgruppen.dk/ejendomme/ 
Forventet indflytning: Forår 2022



Vesterhavslægerne bygger et stort, moder-
ne lægehus i Esbjerg V mellem Grønlands- 
parken, Sønderris og Gjesing, hvor vi med 
tiden regner med, at 4-7 praktiserende 
læger og 5 sygeplejersker, sekretærer, 
fysioterapeut, evt. jordemoder og andre 
lægespecialer kommer til at arbejde. 

Vi starter dog mere beskedent, men efter- 
hånden som vi får flere patienter, vil vi 
udvide personaledelen. Vi ønsker at ud-
vikle et traditionelt lægehus for alle typer 
patienter dvs. børnefamilier, børn og unge, 
voksne samt ældre, så alle får et lægehus 
med højt faglig kvalitet og med patienten 
i centrum. Målet er, at alle patienter får 
deres egen læge som tovholder og ikke 
skiftende vikarer. Lokalerne bliver lyse og 
moderne og bygget til at være lægehus. 

Lægehuset åbner den 1/12-2020, men 
man kan allerede tilmelde sig 1-2 måneder 
før. I skifter til os ved at gå ind på borger-
service’s hjemmeside og ændre datoen til 
1/12-2020, og så kommer Vesterhavs- 
lægerne frem som en mulighed. 

Vi håber, at beboere i området og  
esbjergensere i det hele taget vil tage godt 
imod det nye lægehus og, at vi får et godt 
og frugtbart samarbejde. 

Der er parkering rundt om hele huset med 
ca. 50 pladser i alt.

Ved spørgsmål er I velkomne til at 
skrive til:
Michael Christensen 
michael@vesterhavslaegerne.dk
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Esbjerg Kommune er som den første 
danske kommune blevet optaget i WHO’s 
netværk for aldersvenlige byer og har som 
vision og ambition at sikre, at aldersven-
lighed fra 0-110 år tænkes ind i både den 
langsigtede planlægning og i hverdagen. 
Blandt de indsatser, som Esbjerg Kommu-
ne allerede har sat i gang, er seniorbyen 
omkring Krebsestien, hvor plejecenteret  
Sirius Seniorbo bygges i nærhed til natur 
og det omgivende lokalsamfund. Ønsket 
er, at plejehjemmet bliver et naturligt 
mødested for områdets beboere, og at 
beboerne på plejehjemmet inkluderes i et 
åbent miljø. 

SIRIUS SENIORBO - ALDERSVENLIG ESBJERG KOMMUNE

Sirius Seniorbo får plads til 104 beboere 
med café og træningsfaciliteter og frem-
tidssikres med den nyeste sundhedstek-
nologi. Plejehjemmets stueetage indrettes 
med en vision om at skabe et forsamlings-
hus for hele området. 

For yderligere information kontakt 
Visitationen, Sundhed & Omsorg 
Telefon 7616 3860
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Forsamlingshuset skal være et medborger-
hus for alle. 

Visionen er, at huset skal være et sted med 
nærvær, mangfoldighed og hjerterum. 

I forsamlingshuset kan enkeltpersoner, 
klubber, foreninger, interesseorganisationer 
og andre aktører have mulighed for at af-
holde deres aktiviteter eller arrangementer.

Det er tanken, at forsamlingshuset skal 
være med til at bidrage til, at borgerne 
i nærmiljøet omkring Sirius Seniorbo får 
et aktivt, spændende og varieret liv med 
fokus på aktiviteter på tværs af interesser, 
alder og baggrund.

FORSAMLINGSHUS I SIRIUS SENIORBO

Har du gode ideer til, hvordan forsamlings-
huset kan bruges, er du meget velkommen 
til at komme med dit forslag. 

For nærmere information kontakt: 
Sundhedscenteret, Sundhed & Omsorg 
Telefon 7616 6969
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Med baggrund i kommunens ønske om 
”flere sunde leveår” og strategien om 
længst muligt i eget hjem og ønsket om at 
skabe mere trivsel, vil Syddansk Universitet, 
forskningsenheden for Sundhedsfremme, 
følge projektet omkring seniorbydel på 
Krebsestien. 

Matrikelløsningen med forskellige typer af 
boliger giver mulighed for at skabe gode 
rammer for et aktivt seniorliv og bedre 
trivsel, fordi den enkelte borger kan blive 
boende i samme kvarter. I den nye senior-
bydel er der flere muligheder for adgang 
til teknologi og disse giver mulighed for 
hjælp, støtte og aflastning i hverdagen 
og derfor er der muligt at afprøve og 

UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, LIVSKVALITET OG SUNDHED

undersøge potentialer og udfordringer i 
anvendelse af ny teknologi.

Formålet med universitetets deltagelse er 
at undersøge seniorlivet, som det udfolder 
sig over længere tid og se på om og i givet 
fald, hvordan de nye rammer og faciliteter 
i seniorbydelen har indflydelse på trivsel, 
livskvalitet, borgernes sundhedsadfærd og 
deres konkrete funktionsniveau.

Fra universitets side vil vi meget gerne i 
kontakt med borgere, der bor i kvarteret  
og høre deres holdning, ønsker og for-
ventninger til bydelen. I er velkommen til 
at kontakte os på nedenstående mails og 
telefonnummer eller kontakte os til de  
borgermøder, som vil komme.
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Kontakt til Syddansk Universitet, 
forskningsenheden for Sundheds-
fremme
Forskningsassistent  
Anne Terkelsen  
asterkelsen@health.sdu.dk




