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Referat af dialogmøde mellem Plan & Byudviklingsudvalget og Darum 

Lokalråd onsdag den 16. marts 2022 kl. 15.55-16.55 Darum Kultur- og 

Fritidscenter, Nørrebyvej 16 A, 6740 Bramming 

Mødet starter med besigtigelse ved Sviegade 14, 6740 Bramming. 

 
Dagsorden  

1. Velkommen v/ Henning Ravn 
  

2. Samarbejde med lokalråd  
 

3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter  
 

1. Trafikforhold i Darum   

 

Referat: Lokalrådet ønsker bedre fortovsforhold langs Sviegade, fx med 

grus/græs som en lokal allerede har etableret. Lokalrådet opfordres til at 

indsende et forslag til Morten Andersson på vejogpark@esbjerg.dk og eventuelt 

efterfølgende som budgetønske til budgetforhandlingerne. Lokalrådet bør 

overveje om det skal være i begge sider, hvor bredt osv. i forbindelse med 

indsendelsen af forslaget.  

 

Videre til punkt 1: Darum lokalråd afholdte møde med alle interesserede d. 

28. februar for at kunne udarbejde en overordnet plan for hvordan vi på sigt 

skal sikre bedre trafiksikkerhed her i Darum. Resultatet af dette vil vi gerne 

drøfte med jer. 
 

Referat: Lokalrådet har forslag til såvel hastighedsbegrænsninger, lyd og 

bedre afvanding af viadukten. Disse forslag kan sandsynligvis afklares i 

forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Darum og Bramming.  

Morten Andersson tager forslaget fra Lokalrådet med til Vej & Park og vurderer 

mulighederne herfor.  
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Midterrabat i Feilbergvej har betydet, at der er udfordringer med biler, som 

kommer ind på cykelarealet.  

Parkering ved kirkegården: Lokalrådet ønsker, at der ”parkering forbudt” skilt.  

Udsynet fra Laurentiusvej til Refshedevej: gadespejle er formentligt ikke en god 

løsning.  

Lokalrådet ønsker, at Vej & Park kommer til bestigelse i området. 

 

Gl. Darumvej: Lokalrådet ønsker endvidere et forhøjet felt i rødt asfalt. 

Forvaltningen oplyser, at det kan indsendes til budgetforhandlinger som et 

eksternt forslag og eventuelt drøftes med Økonomiudvalget.  

 

Vedrørende naturgas (ekstra punkt) 

Lokalrådet ønsker afklaring på mulighederne for at få fjernvarme til St. Darum.  

Esbjerg Kommune er i gang med at lave en varmeplan sammen med Din 

Forsyning, hvor i første omgang Bramming får varme fra PtX virksomheder 

mm. I sammen ombæring vurderes mulighederne for at koble Darum på 

samme net.  

Det kan eventuelt foregå i forbindelse med etablering af cykelstien mellem 

Darum og Bramming.  

 

Klima & Miljøudvalget kigger ligeledes på muligheder for at etablere kollektive 

energiløsninger til mindre bysamfund.  

 

Lokalrådet vil i samarbejde med de øvrige lokalråd i området meget gerne i 

dialog med Klima & Miljøudvalget. De vil også meget gerne holdes orienteret 

om hvad der sker og hvad der er på vej.  
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1. Udpegning af areal til nye byggegrunde  

 

Forvaltningens kommentar: 

På Skråtoften er der stadig 14 grunde til salg ud af 29 grunde, heraf 3 i etape 1 

og 11 i etape 2. Der har været et fornuftigt salg de sidste par år, men dette 

forventes at stagnere nu. Der er i forslag til kommuneplanen udpeget 

yderligere arealer til boligområder langs Håndværksvej. 

 

Referat: Lokalrådet foreslår, at der udstykkes nye grund nord for 

Laurentiusvej. Lokalrådet opfordres til at indsende høringssvar i forbindelse 

med Kommuneplansforslaget.  

 

  
 
4. Evaluering (5 minutter)  
 


