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1. Velkomst 

  

2. Præsentation af nye projekter og status på nuværende. 

 

Mads Astrup bød velkommen og gennemgik status på nuværende og de 

kommende projekter, med fokus på projekterne i Esbjergområdet. 

 

Se medsendte bilag Projekter Esbjerg, Bramming og Ribe 

 

I øvrigt kan nuværende og kommende projekter ses på Esbjerg Kom-

munes hjemmeside via nedenstående link. 

 

http://projekter.esbjergkommune.dk/ 

 

Mads orienterede endvidere om Vej & Parks nye tiltag i forhold til bor-

gerhenvendelser og indberetninger. 

 

TIP TAK - Borgerhenvendelser via app 

Her er det muligt at indberette direkte på det sted hvor man befinder 

sig og samtidigt kan man tage et billede og vedhæfte det. 

 

Alle der indberetter et tip modtager en kvittering, med tak for tippet og 

et link hvor man kan følge sagsbehandlingen af tippet. 

 

Appen kan hentes i App Store og Google Play Store 

 

Opfølgning på lokalrådsmøderne. 

Fremover vil der blive lavet opfølgning på møderne 4. gang årligt – ca. 

1. april, 1. juli, 1. oktober og ved ¨årets udgang. 

 

Der vil være adgang til opfølgningslisterne via Esbjerg Kommunes 

hjemmeside under de enkelte lokalråd. 

 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokal-

råd-og-landdistrikter/lokalråd-1.aspx 

 

Træplantning. 

Et af de kommen projekter er, at der skal plantes træer rundt om i 

kommunen. Gennem årene er der blevet fjernet rigtig mange træer 

bl.a. på grund af sygdom mv. men der er ikke blevet genplantet tilsva-

rende mængder nye træer. 

 

Det vil man forsøge at rette op på og det forventes at der i en periode 

fremover skal plantes ca 300 nye træer om året. Et af de steder hvor 

der blev plantet træer i 2017 er langs Sportsvej i Ribe. 

 

Lokalrådet må meget gerne melde ind til Vej & Park hvis de har forslag 

til områder hvor der evt. kan plantes nye træer. 

 

 

 

 

http://projekter.esbjergkommune.dk/
https://itunes.apple.com/ca/app/tip-tak/id1321398166?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esri.appab22bfd474854c30916828a10d6dcf0f
https://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalråd-og-landdistrikter/lokalråd-1.aspx
https://www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalråd-og-landdistrikter/lokalråd-1.aspx
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I nedenstående er lokalrådets bemærkninger indføjet. Bemærkning er samlet under 

hvert lokalråd. I højre kolonne har Vej & Park indføjet opfølgningen på de enkelte 

spørgsmål/ønsker fra lokalrådene. 

 

 

3. Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillin-

ger 

Lokalråd Lokalrådenes bemærkninger Vej & Parks svar til lokal-

rådene 

Guldager Kommer der ledelys på cykelstien mel-

lem Guldager og Hjerting som på stien 

mellem Bryndum og Vester Nebel. 

 

 

Lysene på stien mellem 

Bryndum og Vester Nebel er 

blevet udskiftet 2 gange af 

forskellige årsager. Hvorvidt 

de nye lamper er en fremti-

dig holdbar løsning vides 

ikke pt.  

 

Der er derfor pt. ikke planer 

om at etablere belysning på 

cykelstien. 

 

Kontaktperson Stig Kindberg 

Tlf. 76 166 15 46 

Sts4@esbjergkommune.dk 

Bryndum Status på trafiksikkerhed omkring Bryn-

dum Skole, Aura i forbindelse med se-

paration af kloak/regnvand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksanering af krydset 

Tarp Byvej/Bryndumvej, cy-

kelsti langs Bryndumvej til 

skolen og en hævet flade i 

krydset Bryndumvej/Kroha-

ven indgår i Trafiksikker-

hedsplanens projektliste for 

år 2017. 

 

I samarbejde med skolen er 

der lavet et projekt som in-

deholder renovering af bum-

pet, belysningen og køreba-

neafmærkningen samt ha-

stighedsnedsættelse til 40 

m/t på en strækning før og 

efter bumpet. Projektet ud-

føres i forbindelse med sepa-

ratkloakering i foråret 2018. 

Forventet afslutning omkring 

uge 10.  

 

 I referat fra 28. september og på mødet 

nævnes, at Bryndum skole kan etablere 

skolepatrulje. Både Politi og Vej & Park 

har efterfølgende afvist at der kan op-

rettes skolepatrulje uden regulært fod-

gængerfelt med Toronto-lys.  

Skolepatruljer kræver at der 

etableres fodgængerover-

gang eller anden sikker over-

gang. 

 



 

Vej & Park 
Administration  

  

 

 

 

 

- 4 - 

 

Vil dette blive etableret?  

 

Som udgangspunkt etableres 

der kun fodgængerovergang 

ved lysreguleret kryds. 

 

Der kan etableres sikker 

overgang med torontolys ved 

skolen. 

 

 Er cykelsti omkring Bryndum skole 

planlagt i forbindelse med opgravning af 

Bryndumvej og Tarpbyvej jf. stiplan 

 

Lokalrådet syntes, at det er frustre-

rende at der ikke etableres cykelsti 

foran skolen når nu Guldagervej bliver 

opgravet i forbindelse med separatkloa-

keringen. 

 

 

 

 

 

Cykelsti langs Bryndumvej er 

medtaget i Esbjerg Kommu-

nes Stiplan. 

 

Der er ikke afsat midler til 

formålet. 

 Sikker skole generelt ved Bryndum 

Skole, Aura. 

 

Hovedformål for stiplan i Esbjerg kom-

mune beskrives med at skabe sikre sko-

leveje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med at Din For-

synings gravearbejde i Kro-

haven, har Esbjerg Kom-

mune i samarbejde med sko-

len udarbejdet projekt. Pro-

jektet er i igangværende. 

 

Politiet har være involveret i 

udarbejdelse af forslaget 

samt skolen. 

 

Kort projekt beskrivelse: 

Der bliver lavet KYS & KØR 

pladser til forældre der kører 

deres børn i skolen i Kroha-

ven ved at udvide eksiste-

rende busholdeplads. 

Fortovet i Krohaven fra Bryn-

dumvej i højre side bliver 

bredere indtil eksisterende 

cykelsti og lægges i SF-sten 

og bliver til en fællessti. Der 

anlægges dobbeltrettet cy-

kelsti fra den eksisterende 

cykelsti mod SFO-en i asfalt, 

eksisterende busholdeplads 

flyttes lidt mod Bryndumvej 
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Lokalrådet vil gerne invitere Vej & Park 

til at besøge Bryndum Skole en vilkårlig 

morgen for at besigtige trafikken og 

drøfte løsningsforslag. Evt. i samar-

bejde med Politiet. 

 

for at få så mange KYS & 

KØR pladser som muligt. 

 

Lokalrådel bliver kontaktet af 

Jane Svinkløv omkring et 

møde på stedet. 

 Trafiksituationen i krydset Tarpbyvej, 

Bryndumvej, Tarpgårdsvej. 

 

Krydset er meget trafikeret i myldreti-

den, specielt fra 07:00-08:30. 

 

Krydset er forskudt, hvorfor der opstår 

forvirring omkring hvem der har forkør-

selsret fra Bryndumvej og Tarpgårdsvej 

ved venstresving. 

 

I forbindelse med krydset findes der et 

dårligt markeret og slidt fodgængerfelt 

som anvendes af skolebørn.  

 

Bilister fra Bryndumvej skal orientere 

sig i 2 retninger foruden fodgængerfel-

tet, hvorfor fodgængere ofte overses. 

 

Krydset er for lille til at etablere rund-

kørsel. 

 

Det ønskes at der etableres et regulært 

lyskryds  

 

(Beskrivelse for Trafikken omkring 

Bryndum skole med tilhørende løsnings-

forslag fra 2016 og 2017 er vedlagt 

igen). 

 

Trafiksanering af krydset er 

med i prioriteringen af midler 

til trafiksikkerhedsfrem-

mende foranstaltninger. 

 

 

 

 Renovering af fortovet foran Brugsen på 

Tarpgårdsvej. 

 

Kørsel med lastbiler har knækket alle 

fortovsfliser. 

 

Fortovet renoveres og der 

opsættes 2 pullerter. 

 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362. 

 

 Alslev vej trænger til renovering fra ho-

vedvej 12 til Varde kommune.  

 

Varde Kommune har udvidet/forstærket 

vejen med asfalt på deres side af kom-

munegrænsen. 

 

Der er udført kantsikring af 

vejen. 

 

Der lægges granitmateriale 

langs vejen. Knust asfalt be-

nytter ikke, da det er ulovligt 

pga forurening.  
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Vi vil vurdere om der evt. 

skal foretages en rabataf-

høvling.  

 

En rabatafhøvling vil tidligst 

kunne ske senere på året, da 

vores entreprise på rabataf-

høvling skal i udbud til for-

året. 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 

 

 Lufthavnsvejen har mange huller og si-

derne er begyndt at skride. 

 

Vejen synker i lavningen ved Stokbro 

bæk. 

 

Vejen efterses løbende og 

skader udbedres. 

 

Vi besigtiger strækningen. 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 

 

 Renovering af vejgrøfter generelt. 

 

Det sker ofte, at i forbindelse med op-

rensning af grøfter, at rørunderføringer 

ved overkørsler stopper til efter oprens-

ning af grøfterne. De skal renses så 

vandet kan løbe frit. 

 

Der tages heller ikke hensyn til, at det 

flere steder er plastrør, som bliver be-

skadiget i forbindelse med oprensnin-

gen. 

 

Vi følger op på at rørunderfø-

ringerne bliver renset i for-

bindelse oprensningen af 

grøfter. 

 

 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 

 

  Generelt er der efter vinte-

ren opstået mange slaghuller 

i asfaltbelægning rundt om-

kring. 

 

Vi registrerer skaderne og de 

værste huller udbedres om-

gående nødtørftigt og resten 

udbedres når vejret tillader 

det, senere på året. 

 

Det asfalt der er til rådighed 

på nuværende tidspunkt er 

ikke egnet til reparationer af 

slaghuller. (For store sten) 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 
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Sædding-

Fovrfeld 

Ingen Punkter 

 

 

Esbjerg 

Øst 

Lergravsparken 

Specielt i efterårs- og vinterperioden 

kan det være svært at gå på stierne 

med almindeligt fodtøj, da der mange 

steder på de mudrede stier og i rabat-

terne står blankt vand. Stisystemet 

kunne ændres, forhøjes eller afvandes – 

i hvert fald de steder, hvor der oftest 

står vand. Ligeledes kunne det være 

ønskeligt at få analyseret vandet på sti-

erne på to steder, hvor der ligger en 

oliefilm på pytterne. 

 

 

Der bør opsættes et toilet nær legeplad-

sen, der bruges af mange dagplejere og 

områdets børn. Dette vil de mange 

spadserende, løbere og hundeluftere 

også nyde godt af. 

 

På ønskelisten er også flere motionsred-

skaber udover de 2 eksisterende, nogle 

andehuse i søen samt nogle rhododen-

dronbuske til at give lidt farver. 

 

Forbedring af stier i Lergrav-

sparken tages op ved den 

kommende planlægning af 

renoveringsopgaver. 

 

Vi besigtiger stiområdet i 

forbindelse med et regnvejr. 

 

Vi checker op på stierne om-

kring oliefilm. 

 

Kontaktperson Sara Terman-

sen tlf. 76 16 15 08 

 

Nye toiletter skal søges hos 

Økonomiudvalget, da det 

kræver både anlægs- og 

driftsmidler. 

 

 

Esbjerg Kommune vil i øvrigt 

i forbindelse men Byfornyel-

sesprojektet i Østbyen i løbet 

af 2018 tage initiativ til en 

workshop om ideer til punkt-

vise forbedringer af de 

grønne områder. 

 

Kontaktperson Mette Esbjerg 

Jørgensen tlf. 76 16 15 36 

 

 Der er generel mangel på legepladser i 

området. 

 

Vi er i øjeblikket ved at se på 

en revision af Legepladspla-

nen. 

 

Kontaktperson Sara Terman-

sen tlf. 76 16 15 08 

 

 Der er ønsker om et stisystem fra den 

gamle losseplads til Tjæreborg. 

 

Der er for øjeblikket ikke 

ressourcer til anlæg af sti 

mellem Måde og Tjæreborg.  

 

Der er søgt om frigivelse af 

grøn Ordnings midler til re-

kreative tiltag efter byggeri 

af de to store vindmøller i 

Måde.  

 

Midlerne forventes anvendt 

til stiforløb og udstyr på den 

færdigregulerede del af Måde 

Losseplads.  



 

Vej & Park 
Administration  

  

 

 

 

 

- 8 - 

 

Lokalrådet vil blive inddraget 

når pengene er frigivet.  

 

Kontaktperson Mette Esbjerg 

Jørgensen tlf. 76 16 15 36 

 

 Der mangler informationer om trafikken 

på Baggesens Allè. 

 

Afrapportering om byfornyel-

sen og trafikforsøgene er un-

der udarbejdelse. 

 

Planerne for Supercykelstien 

i Baggesensalle er ligeledes i 

proces. 

 

Vej & Park indkalder lokalrå-

det til et informationsmøde i 

marts.  

 

Kontaktperson Jane Svinkløv 

tlf. 76 16 15 39 

 Der er ønsker om udvidelse af hunde-

skoven med det areal, som det støder 

op til Søndervangen. 

 

Der er pt. ikke økonomiske 

ressourcer til en udvidelse af 

hundeskoven. 

 

Ønsket kan evt. indgå ifb. 

med byfornyelsesprojekter i 

Østerbyen 

 

Kontaktperson Mette Esbjerg 

Jørgensen tlf. 76 16 15 36 

 

 Rendestensriste i viadukten Skolebak-

ken stopper ofte til i forbindelse med 

større nedbørsmængder. Kan der ikke 

gøres noget? 

 

Blev lovet en tilbagemelding allerede 

sidste år. 

 

Der er efterfølgende taget 

kontakt til lokalrådet. 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 

 

 Ønske om vejbump ved børnehaven på 

Langelandsvej. 

 

Kan der etableres plastbump som ved 

nogle skoler? 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv 

tlf. 76 16 15 39 

Vester Ne-

bel 

Manglende løbende rengøring af P-plad-

sen, vendepladsen ved børnehaven og 

skolen. 

Pladsen tilhører Børn & Kul-

tur. 

 

Vi giver det videre. 

 

Videresendt til Børn & Kultur 

22.02.2018. 
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 Vi vel gerne høre om ikke der kunne 

etableres grøfter på Hygumvej, så vi 

kan komme af med vandet fra mar-

kerne. 

 

Der må ikke ledes vand fra 

private arealer ud på vejare-

alet. Det er grundejeren selv 

der skal sørge for at bortlede 

vandet på egen grund. 

 

Kontaktperson Jeppe Nielsen 

tlf. 76 16 15 28 

 

 Der står ofte vand ved bumpet på Hy-

gumvej. 

 

 

Vi besigtiger. 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 

 

Sønderris Udbedring af cykelstier i Sønderris. 

 

Det er især strækningen fra skolen og 

mod Guldagerhallen. 

 

Vi er begyndt og fortsætter i 

2018. Færdig 2019 eller 

2020 

 

Kontaktperson Henrik Calle-

sen tlf. 76 16 15 49 

 Vedligehold af Krebsestien, speciel mel-

lem Midgård - Jupiterstien samt Jupi-

terstien - Marsvænget (bag marken) 

 

Kan der ikke komme ekstra grus på 

stien? 

Vi gennemgår stien og ser på 

det. 

 

For mere konkrete ting kan 

man henvende sig til Nicklas 

Ibsen på niibs@esbjergkom-

mune.dk. 

 

En større renovering afven-

ter projekt Fovrfeld-Ådal. 

 

Kontaktperson Mette Esbjerg 

Jørgensen tlf. 76 16 15 36 

 

 Er der nogen plan i forbindelse med ud-

tynding af beplantning ved den lille 

mountingbike bane ved skolen (Inge 

Hansen ville gerne have det ikke blev 

alt for åbent) 

 

Vi har ingen planer om en 

større udtynding, kun et mi-

nimum så banen kan bruges. 

 

Kontaktperson Nicklas Ibsen 

tlf. 40 20 71 02 

 

 Udbedring af fortov i Vandmandens 

Kvarter (bagved Pizzaria) 

 

Fortovene gennemgås for 

ujævnheder til foråret. 

 

Kontaktperson Per Davidsen 

tlf. 2724 1362 

 

 Findes der et kort over de nye udstyk-

ninger, hvor man kan se de nye under-

føringer? 

 

Ja se medsendte PowerPiont, 

hvor underføringerne er vist. 

 

Kontaktperson Halil Kilit tlf. 

76 16 15 30. 

 

mailto:niibs@esbjergkommune.dk
mailto:niibs@esbjergkommune.dk
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 Tak for renoveringen af fortovet ved y-

krydset og skolen. 

 

Velbekomme 

Sneum-

Tjæreborg 

Elif Krogagers Vej: Lokalrådet har 

fået flere henvendelser fra borgere 

vedr. trafikforholdene og især sikkerhe-

den for de bløde trafikanter til og fra 

den nye børnehave på Ejlif Krogagers 

Vej.  

 

Herunder ansamling af store mængder 

vand på kørebanen ved rundkørslen – 

selv ved alm. regnmængder. 

 

Vi er bekendt med, at der også er sket 

henvendelse direkte til Esbjerg Kom-

mune. 

 

I den forbindelse vil vi gerne have en 

status på dette. 

 

Samt den påtænkte stil langs banen / 

hulvej til underføringen til Tjæreborg 

Stationsvej. 

 

Sidstnævnte har tidligere været drøftet 

og Esbjerg Kommune har været i for-

handlinger med BaneDanmark 

 

Der bliver taget hånd om 

problematikken med vandet. 

Skyldes at de faskiner der er 

lavet mudrer til for hurtigt. 

Det ændres nok til en rørfø-

ring i stedet for. 

 

Kontaktperson Nicklas Ibsen 

tlf. 40 20 71 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stien er projekteret og der 

er afsat midler til den, vi af-

venter Bane Danmarks ac-

cept af projektet.  

 

Kontakt Tine Kierkegaard tlf. 

76 16 15 33. 

 Mølletransport: Hvor langt er proces-

sen med mølletransporter via Andrup og 

over Krogsgårdsvej? 

 

På sidste møde skulle det undersøges 

hvorvidt der kommer cykelsti-/bane på 

Krogsgårdsvej i projektet. Hvordan er 

det gået? 

 

Samt er der en bekymring for den etab-

lerede kantsten ved Skads Mosevej / 

Krogsgårdsvej kan skabe unødig usik-

kerhed, da trafikanter presses ind mod 

midten af vejen, med risiko for, at svin-

gende blister påkører dem – kan det lø-

ses? 

 

Ruten forventes åbnet i fe-

bruar 2018. 

 

 

Vi forventer, at der etableres 

en 2 minus 1 vej (en slags 

cykelbaner).  

 

Kontaktperson Henrik Calle-

sen tlf. 76 16 15 49 

 

Opstribning sker i sommer-

halvåret, når der kan udføres 

stribearbejde.  

 

Vi er opmærksomme på pro-

blematikken.  

 

Når slidlaget kommer på vil 

kantstenen blive overkørbar 

(den hårde kant forsvinder).  

 

Dermed bør problemstillin-

gen være løst.   

 



 

Vej & Park 
Administration  

  

 

 

 

 

- 11 - 

Kontaktperson Henrik Calle-

sen tlf. 76 16 15 49 

 

 Nørremarksvej: Lokalrådet har fået 

henvendelser om, at der kørers meget 

stærkt på Nørremarksvej i Tjæreborg.  

 

Det er også en vej, hvor der køres med 

biler med betonkanoner. Vil det være 

muligt at lave trafikdæmpende foran-

staltninger på strækningen? 

 

Vi laver ikke hastigheds-

dæmpende foranstaltninger 

uden for byzone. 

 

Hvis de generelt oplever, at 

hastighedsbegrænsningen 

overskrides, skal de rette 

henvendelse til Politiet, da 

det er en overtrædelse af 

færdselsloven. 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv 

tlf. 76 16 15 39 

 

 

 

 

Gjesing   

 Vi blev sidste år orienteret om, at der er 

lavet skitseforslag til fortove/cykelstier 

langs Øster Gjesingvej.  

 

Indtil disse forslag kan iværksættes, 

kunne vi tænke os en afstribning langs 

vejen, som f. eks langs Golfvej. 

 

Vi har ikke hørt noget og blev sidste 

gang stillet i udsigt, at der i 2016 som 

minimum ville blive taget initiativ til en 

afstribning. 

 

 

 

Kan der ikke laves opstribning i den ene 

side (v/Qitzau) 

 

 

I forbindelse med planlagt 

ombygning af krydset Østre 

Gjesingvej/Kjersing Ringvej 

etableres cykelbaner fra 

krydset og mod syd frem til 

Quitzau, Østre Gjesingvej 5, 

hvor kørebanen snævres ind. 

 

Projektet er endnu ikke fi-

nansieret. 

 

Ansvarlig: Jesper Pelck tlf. 

76 16 15 51 

 

 Cykelstien mellem Vitaskolen og Blå-

bjerggårdskolen er blevet asfalteret, 

men stien er ikke blevet genopstreget. 

Sker det i løbet af foråret 

Stien er genopstreget i hen-

hold til tidligere afmærkning. 

(Hajtænder og midterafstrib-

ning ved større tilslutninger). 

 

Kontaktperson Henrik Calle-

sen tlf. 76 16 15 49 

 

Skads-An-

drup Lo-

kalråd 

Etablering af cykelfelt på den reste-

rende del af Nordskrænten, således at 

denne fremføres til Andrup Byvej – var 

ønsket udført i 2014. 

 

 

Vejen er ikke bred nok til cy-

kelfelter på den resterende 

del. 

 



 

Vej & Park 
Administration  
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Vej & Park undersøger mu-

ligheden for at etablere 2 mi-

nus 1 vej på den resterende 

strækning. 

 

Hvis det er muligt medtages 

det på Trafiksikkerhedspla-

nens Projektliste med ønsker 

til trafiksikkerhed. 

 

Kontaktperson Jane Svinkløv 

tlf. 76 16 15 39 

 

 Trafiksikkerhedsvurdering omkring 

rundkørslen ved Majgårdsparken, der 

har i 2015 været to uheld hvor cyklister 

er blevet påkørt af biler. 

 

 

Svar fra 2017: 

Området besigtiget 19. au-

gust 2016 

 

Der ændres på skiltningen i 

rundkørslen. 

 

Er udført 

 

 Etablering af bænke ved cykelstien 

imellem Skads og Andrup. 

 

Lokalrådet kan rette henven-

delse til Niclas Ibsen tlf. 40 

20 71 02, så vi kan blive lidt 

mere konkrete.  

 

Hvis det giver mening kan vi 

godt opsætte en bænk. 

 

 Etablering af 40km zone - trafiksikring 

af ny sti ved møllesvinget, sti etableret i 

2016. På vejen er der ikke noget der 

advarer bilister om krydsende skole-

børn, som de øvrige steder i Andrup, 

hvor der er et fartbump med markerin-

ger. Bilisten er derfor ikke opmærksom 

og aftager først farten efter stien. 

 

Der har været flere farlige situationer 

da bilisterne ikke ved der er en sti, og 

specielt motorcykler der kører igennem 

ved Oksvangvej, taxaer, fragtmænd og 

andre erhverv kører i forvejen over det 

tilladte.  

 

Udvalget har besigtiget 

stikrydsningen 2017. Der fin-

des ikke anledning til at gøre 

yderligere. 

 

Sagen er afsluttet. 

Hostrup 

Sogns 

Fællesråd 

 

Vi har stadig store problemer med vand 

på Hostrup vej det har stået på i 10 år 

nu og det bliver ringere for hver gang 

der bliver lavet noget som skulle være 

forbedringer. Vi har også store proble-

mer med vand på P – pladsen ved for-

samlingshuset og kirken en ¼ af P – 

Vi er opmærksom på proble-

matikken. 

 

Vej & Park kontakter lokalrå-

det med henblik på et møde 

omkring løsning af proble-

met, samt besigtigelse af 



 

Vej & Park 
Administration  
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Pladsen er indimellem dækket af vand 

og man kan ikke gå fra P – pladsen til 

kirken. 

 

overkørslen ved Hostrup 

bæk. 

 

Kontaktperson: 

Gerda Stefánsdottir 

Tlf. 76 16 15 25 

 Ønsker højere gelænder ved overkørsel 

af Hostrup bæk på Kokspang Kirkevej i 

sommer perioden kan man ikke se det 

lave autoværn for græs. 

 

Se ovenfor. 

 Busskuret på Kokspang Hede vej er 

uden lys strømmen blev ført under ve-

jen i oktober måned men stadig ingen 

lys. 

 

Der er tale om et reklamefi-

nansieret busskur. Modellen 

er uden belysning. 

 

Der er i forbindelse med 

etableringen af det nuvæ-

rende skur blevet forberedt 

til, at der kan trækkes strøm 

til busskuret. 

 

Der er ikke aktuelle planer 

om, at der skal lys i det nu-

værende busskur. 

 

 Ønsker 60 km hastighed mellem Kok-

spang og Sjelborg det er en smal vej 

med dårlige rabatter og store træer tæt 

på vejen det er en populær cykelrute og 

bilisterne kører alt for stærk. 

 

Vi har tidligere vurderet 

strækningen med Politiet. 

Det er vurderingen, at ve-

jens udformning ikke giver 

anledning til lokal ha-

stighedsnedsættelse. 

 

Hvis I oplever, at ha-

stighedsbegrænsningen på 

80 km/h overskrides, skal I 

rette henvendelse til Politiet, 

da der er tale om en over-

trædelse af færdselsloven. 

 

Til orientering er der i 2016 

lavet en trafiktælling, der vi-

ser at gennemsnitshastighe-

den ligger på 70 km/t. Tæl-

lingen er udført i nærheden 

af rideskolen. 

 

Sagen er afsluttet. 

 

 Ønsker bump ved byskiltet henholdsvis 

på Hostrup vej og Kokspang Hede vej 

bilister opdager ikke de kommer ind i 

50 km zone. 

 

Etablering af byporte medta-

ges i prioriteringen af trafik-

sikkerhedsfremmende mid-

ler. 

 



 

Vej & Park 
Administration  
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Kontaktperson Jane Svinkløv 

tlf. 76 16 15 39 

 

 Vil gerne have hajtænder fra udkørsler 

fra de 2 golfbaner vi har i området. 

 

Er lavet. 

 

 

 

Huller i asfalt efter vinteren. 

 

Lokalrådene må meget gerne melde konkrete stæder/strækninger ind. Af 

ressourcemæssige hensyn, vil kun de allerværste huller blive udbedret 

straks, resten bliver registreret og efterfølgende udbedret i ”klumper” 

henover foråret. 

 

I bedes anvende mailadressen: vibevej8@esbjergkommune.dk så skal vi 

nok tage os af det. 

 

Defekte gadelys/lamper kan meldes direkte ind til Elcon på 

http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx 

 

Katalog over Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger kan ses på Es-

bjerg Kommunes hjemmeside 

 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikkerhed/øn-

sker-om-sikkerhedsfremmende-tiltag-på-det-offentlige-vejnet.aspx 

 

Byrådet besluttede den 4. september 2012 at muliggøre egenfinansiering 

af hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

 

Læs mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside. 

 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikker-

hed/procedure-for-egenfinansiering.aspx 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Leif Dahl Pedersen 

Overassistent 
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