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Referat. Møde mellem Sædding-Fovrfeld, Gjersing og Esbjerg Øst 

Lokalråd og Teknik og Byggeudvalget. 

Fredag d. 15. marts 2019. kl. 10.00-11.15 i mødelokale 10, 

Frodesgade 30. 

Deltagere: 
 
Teknik & Byggeudvalget  
Søren Heide Lambertsen  
Anders Rohr Jørgensen  
Alex Fritz Sørensen 
Henning Ravn  
 
Sædding-Fovrfeld Lokalråd 
Lise Retbøll 
Jarl Thisen 
Freddy Stendorf Christensen 
 
Gjesing Lokalråd 
Ivan Lønne 
Mogens Pedersen 
 
Esbjerg Øst Lokalråd 
Helle Dam 
Thomas Barrett 
Daniel Vang Rasmussen 
 
Forvaltningen  
Direktør i Teknik & Miljø, Erik Jespersen 
Drift & Anlægschef, Morten Andersson 
Vej & Parkchef Mads A. Sørensen 
Leder af Staben. Sekretariatet. Chris Nørregaard, referent 
 
Byrådssekretariatet 
Chefkonsulent Jes Møller 
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Referat  
 
Sædding-Fovrfeld Lokalråd: 
 

1. Overfladevand som stiger op af kloakeringen inde i husene på 
Buntmagertoften 17-29. Spildevandsledningen er for lille i dimension 
efter Din Forsyning har tjekket det, hvad vil man gøre ved dette? 
 
Referat: Din Forsyning undersøger hvad der kan gøres for at undgå opstigende 
kloakvand i ejendommene på Buntmagertoften. 
 
Ved projektering af de enkelte områder i helhedsplanen vil det være et krav, at 
det ikke påvirker de private grunde. 
 
Esbjerg Kommune kontakter Din Forsyning for at sikre koordinering  
 

2. Historisk sti 
 
Referat: Lokalrådet er ved at søge fonde til realisering af den historiske sti og 
har pt. samlet 135.000 kr. og mangler 45.000 kr. Da nogle af midlerne udløber 
i 2019 ønsker Lokalrådet at gå i gang allerede nu. 

 
Byhistoriskarkivs arbejde går først i gang når der er finansiering. Opsætning af 
skilte afventer dette. 

 
Vej & Park vil som aftalt, være behjælpelige med at gennemføre projektet hvis 
lokalrådet aflevere projektet i tilpas god tid til at det kan gennemføres. Hvis der 
er en stram deadline bør det ikke være mindre end 4 måneder før denne 
deadline det færdige materiale afleveres. 
 
Lokalrådet kontakter Mette Esbjerg og Jørgen Dichmann mhp. 
projektbeskrivelser. 
 

3. Trafikale problemer i Sædding 
 
Referat: Punktet er taget med videre fra Vej & Parks møder med Lokalrådet. 
Det svært at komme ud i krydset Sædding Ringvej/Smedevej. Der er ønske om 
lysregulering i krydset. 

 
Vej & Park er opmærksom på udfordringerne med at komme ud fra tilkørslerne 
til Sædding Ringvej. Aktuelt er der dog ikke planer om etablering af 
lysregulering krydset. 

 
Gjesing Lokalråd: 

 
4. Status på trafik og mobilitetsplanen 

 
Referat: Der blev i nuværende budget ikke afsat midler til udarbejdelse af en 
trafik- og mobilitetsplan. 

 
5. Udvidelse af motionsområdet i Nørreskoven nord for dyreparken, så 

området kan anvendes til skovlegeplads. 
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Referat: Der er ved at blive udarbejdet forprojekt til helhedsplanen for Fovrfeld 
Ådal. Tiltag i området afventer budgetlægningen. 
 
Lokalrådet henviste til andet projekt: 
http://www.fanoeskovlegeplads.mono.net/galleri  

 
Esbjerg Øst Lokalråd: 
 

6. Beregning af overfladevand i forbindelse med cykelstiprojektet i 
Baggesens Allé.  
 
Vejen ændrer profil fra fortov og vej til fortov, cykelsti og vej, hvor 
tværveje ”lukkes”, så vandmængden øges, inden det kan løbe væk. 
 
Referat: Vej & Park bemærkede at etablering af cykelsti ikke ændrer på de 
nuværende afvandingsforhold. 

 
Lokalrådet delte ikke dette synspunkt og fremviste på mødet kort med 
højdekurve over Baggesens alle, og udtrykte i den forbindelse sin bekymring 
for, at når vejoverkørslerne / udkørslerne fra sidegader hæves op, at der vil 
opstå en ændring af vandafledningen og at vandmængden vil søge mod den 
lavtliggende del af vejen, hvor der ligger regnvandsbassiner, som opsamler 
vand fra højdedragene, som sendes mod Ringen, Grundtvigskirken m.m., hvor 
der i forvejen oversvømmelser og masser af vand. 
 
Det aftaltes af Lokalrådet fremsendte sine bilag vedr. fremtidig afvanding i 
forbindelse med hævet vejprofil. 

 
7. Baggesens Allé som bus- og ambulancegade. Hvad gør man ved 

byggeprojekter i gaden, hvor der placeres containere og 
håndværkerbiler. 
 
På et tidligere møde lovede Vej og park at der blev sat mål på 
projektets tegninger inden dette blev iværksat, dette er ikke sket, 
hvornår kommer disse mål på? 
 
Referat: Placering af materiel på offentlig vejareal kræver vejmyndighedens 
tilladelse. Ved udstedelse af tilladelser tages der hensyn til om det er trafikalt 
forsvarligt at opstille materiel på vejarealet. 
 
Skitsetegningerne for projektet ligger på Esbjerg Kommunes hjemmeside: 
http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/supercykelsti-oest  

 
Lokalrådet Esbjerg Øst oplyste, at der fortsat på skitseprojektet mangler en del 
mål på oplagte tegninger, som forvaltningen har lovet at påsætte, samt at 
dette blev lovet på et møde jf. Rf. heraf for et år siden. 
 
Det aftaltes at Lokalrådet fremsender tegninger ift. de af rådets beskrevne 
bekymringer omkring plads v. parkering og passage med busser. Dette af 
hensyn til optimal sikring af trafiksikkerheden. 
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8. Jerne Station. Hvilke overvejelser gør man sig omkring bilparkering i 
nærheden af station på Præstebakken/Skolebakken. 
 
Hvilke overvejelser gør man sig omkring afvikling af cykel- og gående 
trafik på Skolebakken. 
 
Referat: Der etableres ”Kys og kør” med korttidsparkering og forventeligt 150 
cykelparkeringspladser på området ved Præstebakken samt buslomme på 
Skolebakken ved Præstebakken. Der etableres ikke parkeringspladser. Der er 
ikke planer om yderligere tiltag. 
 
Lokalrådet Esbjerg Øst oplyste, at rådet forsat mener, at placering ikke er 
hensigtsmæssigt, og at der ved at rykke stationen til Jernevej/Randersvej 
kunne spares betydelige summer om ikke alle 33 mio. Af den merpris der er 
tilkommet, så i hvert fald næsten beløbet.  
 
Lokalrådet Esbjerg Øst oplyste at den af rådet foreslåede placering ud over at 
hænge bedre sammen med UC syd, vil fremtidssikre en kommunal udbygning 
mod Andrup, samt andre ting. 

 
EVT.  

 
Esbjerg Øst – Lokalrådet spurgte ind til den strategisk udviklingsplan.  Hvad 
skal den indeholde og hvem skal leverer indhold. Erik Jespersen orienterede om 
at der pt. arbejdes med en procesbeskrivelse og efterfølgende inviteres 
Lokalrådet til en nærmere dialog. , 
 
Esbjerg Øst – Vejdirektoratets trafiktællinger ligger offentligt på andre 
kommuners hjemmesider. For Esbjerg Kommune kan de findes her: 
http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komseVD/KomSeVD.html?id=1301 
 
Sædding-Fovrfeld: Referat fra Vej & Park. D. 15. jan fremgår det at 3 punkter 
skulle medtages på mødet med Teknik & Byggeudvalget. De tre punkter ligger 
under Plan & Miljøudvalget og vil først blive behandlet d. 15. maj. De tre 
punkter er: 

 
 Spørgsmålet om den manglende rensning af kloakvandet for 

Colibakterier. 
 Dronegennemgang af Fovrfeld bæk og Møllebækken, for at lokalisere de 

ulovlige/forurenende tilledninger (drone i samarbejde med 
varmeforsyningen når de alligevel søger efter lækager i området). 

 Fovrfeld bæk, begrænsning af oversvømmelserne og hvornår afhjælpes 
de. 

 
 

 


