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REFERAT af dialogmøde mellem Teknik & Byggeudvalget og 
Guldager lokalråd mandag den 26. april 2021 kl. 15.00-16.00  
Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg (Rådhushallen) 
(Mødet er flyttet fra den 21. april 2021) 

Deltagere: 
 
Teknik & Byggeudvalget 
Søren Heide Lambertsen 
Mussa Utto 
Anders Rohr Jørgensen (Afbud) 
Alex Fritz Sørensen 
Henning Ravn 
 
Guldager lokalråd  
Jørn Gade 
Kristian Bertelsen 
Peter Jacobsen 
 
Forvaltningen 
Erik Jespersen, Direktør i Teknik & Miljø  
Morten Andersson, Drift & Anlægschef 
Thomas Rødgaard Poulsen, Leder af Udvikling & Analyse (Afbud) 
 
 
  

 

Teknik & Miljø 
Byudvikling & Økonomi 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 4. maj 2021 

Sagsid 20/23168 
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Referat 
 
1. Velkommen v/Søren Heide Lambertsen 

 
2. Samarbejde med lokalråd 

 
3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter 

 
1. Pendlertrafikken i Guldager. 

 
Forvaltningens kommentar: 
Vi afventer, at trafikken er normaliseret efter corona. 
 
Referat 
Tilsagn fra lokalrådet om at finde folk, der kan være behjælpelig med 
selve gennemkørselsmålingen. 
Pendlertrafikken skal også ses i sammenhæng med punkt 2, hvor 
yderligere udbygning af området øst for Marbækparken bidrager til 
trafikken gennem Guldager. Enighed om at en måling skal afvente en 
normalisering af coronasituationen. 
 

2. Sikring af krydset Vestkystvej og Hjerting Landevej  
(rundkørsel eller trafiklys). 
 
Forvaltningens kommentar: 
Vi har fokus på krydset, der er medtaget i Trafiksikkerhedsplanens 
projektliste for 2022. Projektlisten bliver prioriteret af Teknik & 
Byggeudvalget ultimo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigtskort 
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Referat 
Ombygning af kryds forventes, fra forvaltningens side, medtaget i 
budgetprocessen, da projektet er for stort til trafiksikkerhedspuljen. 
 

3. Sikring af krydset Vestkystvej og Tarphagevej. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Vi har fokus på krydset, der  
medtages i Trafiksikkerhedsplanens projektliste for 2022.  
Projektlisten bliver prioriteret af Teknik & Byggeudvalget ultimo 2021. 
 
Referat 
Vej & Park undersøger, om en mindre vejudvidelse til en svingbane 
kunne afhjælpe nogle af udfordringerne. 
 

4. 2 minus 1 vej på Guldager Byvej og Frøkjærvej. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Jf. Vejreglernes anbefalinger kan der ikke etableres 2 minus 1 vej på 
strækninger med trafik større end 3000 biler pr. døgn. Trafikken på 
Guldager Byvej ligger højere end dette, derfor kan der ikke etableres 2 
minus 1 vej her. 
Det kan oplyses, at cykelsti på Guldager Byvej indgår i arbejdet med 
den nye cykelplan.  
Der er ikke planer om at etablere 2 minus 1 vej på Frøkjærvej. 

 
Oversigtskort 
 
Referat 
Det undersøges, om der kan dispenseres fra vejreglerne og laves 2-1 
vej på Guldager Byvej. I så fald kan cykelstien fjernes fra cykelplanen. 
Efter lokalrådets vurdering er der mere trafik på Guldager Byvej. 
Lokalrådet opfordres til at bringe ønsket om Frøkjærvej på banen igen 
næste år. 
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5. Forskønnelse af Guldagervej. 

 
Forvaltningens kommentar: 
Der er efter Borgerforeningens ønske plantet træer i krydset Guldagervej/ 
Guldager Byvej og langs Guldagervej nord for Sønderris. Der er ikke 
yderligere  
planer om forskønnelse. 
 
Referat 
Der er fra lokalrådets side ønske om dialog med Vej & Park om yderligere 
forskønnelse og biodiversitet. 
 

6. Ansøgning om udgifter til vedligeholdelse, forsikringer og tilsyn i 
forbindelse med etablering af legeplads i Guldager. 

 
Forvaltningens kommentar: 
Tages med på Økonomiudvalgets møde med lokalrådet.  
 

7. Dagligvarebutik i Guldager. 
 
Forvaltningens kommentar: 
Projektet omhandler etablering af en Aldi-butik på hjørnet af Guldagervej 
og Tarphagevej.  
Projektet var i offentlig høring frem til d. 18/3. Herefter vil eventuelle 
høringssvar blive behandlet, og afhængig af disse, vil projektet blive 
indstillet til endelig politisk behandling i perioden fra primo april til medio 
maj. 
 
Referat  
Lokalrådet følger sagen tæt og spurgte ind til en opdateret status. 
 

8. Yderligere drøftelser på dialogmødet: 
Ønske om beskæring af træer ved boldbane, så der bliver større indkig. 
Entreprenør kontakter lokalrådet. 

 
4. Evaluering 

Der var enighed om, at det havde været en positiv oplevelse at 
mødes med tid til lidt mere uformel snak.
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