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Referat af dialogmøde mellem Plan & Byudviklingsudvalget og Grimstrup 

Lokalråd onsdag den 6. april 2022 kl. 18.25 - 19.25. P-pladsen ved 

børnehaven, Egeknoppen, Egedalvej 7C, 6818 Årre 

 

Dagsorden  

1. Velkommen v/ Henning Ravn 
  

2. Samarbejde med lokalråd  
 

3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter  
 

1. Ønske om køb af jordstykkerne 5bm og 5bl Grimstrup By, Grimstrup. 

Begrundelsen for vores ønske om køb af de 2 jordstykker;  

I. Det vil give en bedre sammenhæng mellem Egebakken og resten af 

Grimstrup by.  

II. De tunge landbrugsmaskiner fylder meget og er meget malplaceret i 

parcelhus kvarter.  

III. Kan blive et spændende rekreativt område for byens borger.  

 

Forvaltningens kommentar: 

De to matrikler er privat ejet. Der har tidligere været tænkt på boliger i det 

vestlige område. Dette blev opgivet pga. nærhed til børnehave og deraf 

følgende støjkrav. Det vestlige område er i forslag til kommuneplanen udlagt til 

lokalcenter (fx småerhverv og butikker), mens det østlige er reserveret til 

byformål. Der er således ikke udlagt areal til rekreative formål.  

Der er ingen aktuelle planer om at købe arealerne. 

 

 

2. Vi har en stor bekymring angående tung trafik igennem Grimstrup  

I. Egedalvej har mange gennemkørende lastbiler og personer biler. Og derfor 

ønsker vi en dialog om mulighed for at løse dette problem  

II. Transportcenteret giver også nogle overvejelser om den mulige tunge trafik 

på Grimstrup Hoved. Vores ønske er at der bliver kigget på bedre 

tilkørselsforhold til transportcentret. Vi har hørt, at man skal køre op i 

rundkørslen, ud af Tingvejen og til højre i det kommende lyskryds og så ind på 

arealet til transportcentret. Det sætter vi stort spørgsmål ved, om lastbil 

chaufførerne ikke bare tager afkørslen ved Bramming og derved undgår de 

mange biler i rundkørslen. Især i weekenden hvor alle tyskerne skal vest på i 

sommerhus.  
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Forvaltningens kommentar: 

I. Der laves en ny trafiktælling af tung trafik og biler på Egedalsvej. Der er i 

2021 etableret 2 minus 1 vej på delstrækning af Egedalsvej med henblik på at 

forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. 

 

II. I forbindelse med det videre arbejde omkring Transportcenteret og 

vejadgange vurderes, hvilke konsekvenser det har for trafikafvikling på det 

omkring liggende vejnet. Det er Vejdirektoratet, som er vejmyndighed for 

rundkørslen ved Korskroen og Tingvejen. Vejdirektoratet har planer om at lave 

en VVM-undersøgelse for en opgradering af Rute 11 fra Esbjergmotorvejen til 

Varde, jf. aftale om Infrastrukturplan 2035.   

 

Referat: Vej & Park vil tage Lokalrådets bekymringer om at trafikken bliver 

ledt gennem Grimstrup med videre til Vejdirektoratet og opfordrer i øvrigt til, at 

Lokalrådet giver høringssvar med eventuelle bekymringer og forslag i 

forbindelse med høring af projektet med Transportcenteret.  

Lokalrådet oplyses om, at der afholdes borgermøde vedr. udbygning af A11 d. 

10. maj. 

 

Lokalrådet vil gerne holdes løbende informeret – Planafdelingen sørger for at 

give besked til Lokalrådet, når der er nyt fra kommunens side.  

 

 

4. Evaluering (5 minutter)  
 


