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REFERAT af dialogmøde mellem Teknik & Byggeudvalget og Vejrup 
lokalråd mandag den 26. april 2021 kl. 17.45-18.45  
Parkeringspladsen ved Min Købmand, Møllevej 1, Vejrup, 6740 
Bramming  

Deltagere: 

Teknik & Byggeudvalget 
Søren Heide Lambertsen 
Mussa Utto (Afbud) 

Erik Jespersen, Direktør i Teknik & Miljø  
Morten Andersson, Drift & Anlægschef 
Thomas Rødgaard Poulsen, Leder af Udvikling & Analyse (Afbud) 

Anders Rohr Jørgensen (Afbud) 
Alex Fritz Sørensen 
Henning Ravn 

Vejrup lokalråd  
Henning Frederiksen 
Hans Jørn Madsen 
Lisa Joensen 

Forvaltningen 

http://www.esbjerg.dk
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Referat 
 
1. Velkommen v/Søren Heide Lambertsen 

2. Samarbejde med lokalråd 

3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter 

1. T krydset Vejrup Storegade og GL. Hovedvej stadig et stort 
ønske. 

Forvaltningens kommentar: 
Der er rådgiver på udarbejdelse af tegningsmateriale. 
Lokalrådet står selv for ombygning. 

Uddybende bemærkning fra lokalrådet til Økonomiudvalget: 

Ifølge kommunens eget budget på ca. 450.000 kr. til 
ændringen af vejkrydset i Vejrup bymidte, ønsker lokalrådet 
selv at løse opgaven, (og med en stor besparelse for 
kommunen), vi ønsker 110.000 kr. til hjælp til projektet og 
lokalrådet overtager arbejdet og finansierer resten. 
Håber at dialogmødet d. 26. april i Vejrup mellem Teknisk & 
Byggeudvalget og lokalrådet vil fremme opfattelsen og 
nødvendigheden af ændringen af krydset i forhold til den trafik 
der er i dag. 

Referat:  
Lokalrådet præsenterede tankerne bag en ombygning af 
krydset til et ordinært T-kryds, hvor bilister kommer vinkelret 
ind mod Storegade.  
Tanken er, at lokalrådet selv vil stå for arbejdet, men de søger 
hjælp til det økonomisk på lokalrådets møde med 
Økonomiudvalget.  
Lokalrådet udleverede en skitse (Se skitse nedenfor) over 
ombygningen.  

Drift & Anlæg har lavet et overslag på udskiftning af op 
stribningen med en belægning i chaussésten, som lokalrådet 
kan tage med til mødet med Økonomiudvalget: 
Erstatning af op stribning i begge sider (ikke i midten) med 
chaussésten vurderes at koste ca. 302.000 kr.  
Arealet er 275 m2. 
Hvis vi har tilstrækkeligt med sten på materielgården, kan sten 
leveres uden beregning og prisen kan reduceres til 170.000 kr. 
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I de 302.000 kr. er også indeholdt asfaltskæring og fjernelse af 
asfalt. 

2. 1 stk. skilt ved Elmevej Vejrup Storegade som henviser til vores 
Landsbypark. 

Forvaltningens kommentar: 
Forvaltningen undersøger muligheden for opsætning af 
henvisningstavle. 

Referat 
Opsættes, hvis der ikke er hindringer, som f.eks. pladskrav og 
antal eksisterende skilte på stedet. 

3. Rød asfalt på Vejrup Storegade ud for Kirkediget og Kærvej for 
at beskytte vores Skolebørn. 

Forvaltningens kommentar: 
En rød hævet flade i krydset medtages på 
Trafiksikkerhedsplanens projektliste for 2022. Projektlisten bliver 
prioriteret af Teknik & Byggeudvalget ultimo 2021. 
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Oversigtskort 

4. Asfaltbelægningen på Viadukten som er meget beskadiget 
efterhånden og nogle steder er der endda huller efter vinteren 

Forvaltningens kommentar: 
Drift & Anlæg ser på det, og regner med at udbedre det i denne 
sæson. Er der huller, vil de blive udbedret af 
Entreprenørafdelingen. 

4. Evaluering  
Der var enighed om, at det havde været en positiv oplevelse  
at mødes på denne måde. 


	REFERAT af dialogmøde mellem Teknik & Byggeudvalget og Vejrup lokalråd mandag den 26. april 2021 kl. 17.45-18.45 
	Deltagere: 
	Teknik & Byggeudvalget 
	Vejrup lokalråd 
	Forvaltningen 

	Referat 
	1. Velkommen 
	2. Samarbejde med lokalråd 
	3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter 
	1. 
	Forvaltningens kommentar: 
	Uddybende bemærkning fra lokalrådet til Økonomiudvalget: 
	Referat: 

	2. 
	Forvaltningens kommentar: 
	Referat 

	3. 
	Forvaltningens kommentar: 

	4. 
	Forvaltningens kommentar: 


	4. Evaluering 





