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Trafiksikkerhedsfremmende projekter 2017-18
Projektoversigt

1 Kvaglundvej/Sp. Møllevej Forflytning af cykelsti ved farligt kryds 200.000

2 Sædding Strandvej 2 nye krydsningsheller 300.000

3 Ringen trafiksanering Indarbejdes i byfornyelsesprojektet 1.000.000

4
Blichers-/Ewalds-/Carit Etlars 
Allé Indarbejdes i byfornyelsesprojektet 400.000

5 Haraldsgade Midlertidigt bump gøres permanent 80.000

6 Nørrebrogade 2 hævede flader 450.000

7 Spangsberg Kirkevej Nye bump, farvet midterfelt, indsnævringer 700.000

8 Bryndumvej Renoveret bump, ny belysning 50.000

9 Hjerting Strandvej 3 nye krydsningsheller 450.000

10 Nordre Forvfeldtvej Nye bump, standsningsforbud, 40 km-zone 250.000

11 Søndre Forvfeldtvej Nyt bump, standsningsforbud, 40 km-zone 150.000

12 Vester Gjesingvej Hastighedsdæmpning, 2 nye bump 150.000

13 Vestervangen Hastighedsdæmpning, 2 nye bump 160.000

14 Skolebakken/Tulipanvej Hastighedsdæmpninig, trafiksanering 150.000

15
Strandby Kirkevej/ 
Skolebakken fodgængerfelt Renoveret bump 100.000

16 Smedevej, Stenhuggervej Fortov, cykelsti, hastighedsdæmpning 450.000

17
Januarvej 
hastighedsdæmpning

Hævet flade, indsnævring og 
indkørselsforbud 150.000

18
Bakkevej/Plantagevej 
forbedret belysninig Større vigelomme, sanering af skilte 150.000

19 Tangevej Hastighedsdæmpning, 4 nye bump 300.000

20 Seminarievej* Trafiksanering 275.000

Se det samlede katalog og læs mere om projekterne på projektsiden



Havnegade, Landgangen, byparken og p-plads ved Hulvej

 Havnepromenaden er færdig
 Landgangen forventes færdig i juni 2018
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 Landgangen

Hævet flade 
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Havnegade, Landgangen, byparken og p-plads ved Hulvej

 I budget 2018 afsat 2,5 mio. kr. til forskønnelse af 
parkeringspladsen i Havnegade. 

 Forventes etableret før Tall ships Races i juli 2018
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Trafikplan for Esbjerg midtby, 
- Dynamisk p-henvisning i Esbjerg og Ribe



Helhedsplan for Fovrfeld Ådal
 Skitseprojekt, udmøntning 

af Helhedsplanen 

 Rekreative anlæg

 Anlæg til science-formål

 Forbedring af natur- og 
vandkvaliteter

 2 mio. kr. afsat i  Budget 2018



Erisvænget, nye stitunneller

 Nye stitunneller i forbindelse med 
byggemodning af området



Cykelsti langs Guldagervej mellem Guldager og Hjerting
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Gjesing Station – Trafikafviklingen efter ombygning 



Gjesing Station – Etape II



Supercykelsti på Baggesens Allé



Østlig særtransportrute

 Anlæg forventes gennemført 
med udgangen af februar 2018
 Særtransportruten bliver 

ca. 10 km kortere end den 
eksisterende rute over 
Tarp/Sædding. 



Tjæreborgprojektet
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Områdefornyelse i Bramming - Tidsplan



Viadukten i Bramming



Byfornyelse af Jernbanegade



Skøjtesøerne
Budget 

 1,18 mio. kr. til renovering af området 
og oprensning af søerne:
 Udtynding af randbeplantning
 Renovering af stier
 Broer og bænke afrenses og genbehandles
 Ekstra bænke
 Omlægning af trapper

Tidsplan

 Udtynding af beplantningen i vinter/forår 2018 

 Oprensning af søen afventer dispensation fra NBL §3 

 Forventet igangsættelse efter 1. september da der ikke må 
oprenses i dyrenes yngleperiode

 Renovering af stier og inventar efter oprensningen



Darum Kirkesti

 Bevilling på 0,17 mio. kr. til opgradering af stien  

 55.000 kr. fra Friluftsrådet til nye skilte, standere 
og tavler



Gadelys på skolesti i Grimstrup

 Belysning på skolestien



Egelunden i Grimstrup

 Hen over vinteren blev egelunden i 
Grimstrup plantet, som en del af 
landsbyplanens realisering.

 Lunden er plantet som quinconce –
et regelmæssigt mønster, der giver 
en helt særlig virkning.



Cykelsti langs A1 mellem Endrup og Grimstrup

 asdfas



Renovering af byportaler
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Brostensbelægning i middelaldergaderne

 Sønderportsgade

Før Efter



Brostensbelægning i middelaldergaderne

 Korsbrødregade

Før Efter

Før Efter



Samgravning

 2018

 2018 og 2019



Samgravning



Toilet ved Hans Tausens hus på Domkirkepladsen

 Toilettet totalrenoveres 

 Der anlægges handicapvenlig adgang

 Økonomi 1,0 mio. kr.

 Toilettet på Sct. Catahrinæplads lukkes når 
ombygningen er færdig.



Dagmarsgadebroen

 Broen skal hovedrenoveres med nye kantbjælker, udskiftning 
af fugtisolering, nyt spuns, rækværket bliver malet. 
 Arbejdet skal udføres om sommeren og der vil kun være et 

spor farbart ad gangen under renoveringsarbejdet.
 Budget 1,7 mio. kr.  



Belægning på P-øst, 
Rosen Allé

 Trafiksaneringsplan 2009
 Plan for fremtidig 

udvikling af Rosen Allé

 Fælles skitseprojekt 

 Rosen Allé og P-Øst (2018)

 Detailprojekt 

 P-Øst (2018) 

 Rosen Allé (2020)



Belægning på P-øst, Rosen Allé

 3 mio. kr. afsat i Budget 2018
 Fælles skitseprojekt Rosen Allé og p-

pladsen (separate detailprojekter)
 Asfaltbelægning for bedre udnyttelse af 

p-pladsen og belysning på pladsen
 Forbedret adgang over Rosen Allé.
 Anlæg uden for turistsæson (ultimo 

august/september/oktober)
 Koordinering med separatkloakering 

og cykelstiplaner (2020)



Ribe Lund

 Familiepark Ribe Lund
 Allerede i dag et rekreativt udflugtsmål
 Henvendelse fra Handelsstandsforening og Lokalråd Ribe

 ”…at skabe bedre rekreative områder i og omkring 
Ribelund, på grundlag af et mix af det allerede 
eksisterende. ”

 Forslag for Ribelund:
 Bedre skiltning og stirutemarkering, 

 Flere bænke

 Muligheder for motions- og legeredskaber

 Grillplads

 Mulighed for boldspil 

 Formidling af stedets vegetation og fugleliv 

 Formidling og forskønnelse af Ribelunds 
tidligere gravplads

 Sansehave/sansesti og en terapihave.

 Udviklingsplan udarbejdes i 2018



Gadetræsplantninger

 Der skal plantes op mod 
300 nye træer hvert år

 En del af dem i 2017 blev 
plantet langs Sportsvej i Ribe



 Indviet d. 15. december 2017

Cykelsti langs Obbekjærvej



Cykelsti langs Enderupvej i Egebæk-Hvidding

 Fortov og cykelsti og 
begge af vejen 

 Udskiftning af 
vejbelægning

 Forventet aflevering 
primo april 2018



Mandø

 Låningsvejen over diget på Mandø
 Løsning på trafikale udfordringer

 Byfornyelse i Mandø

Mandø’s udvikling drøftes på borgermøde Der ønskes trafiksikring i Mandø by 



Gentænkning af den kollektive bustrafik



Politisk proces vedr. ny busbetjening

Gentænkning af den kollektive bustrafik

 Analyseproces gennemført i 2015/16

 Implementering i 2016/17

 Inddragelse
 Tæt dialog med interessenter
 2 høringer 
 Evalueringsproces

 Ny busbetjening trådte i kraft 25. juni 2017

 Evaluering af ny busbetjening efteråret 2017
 ”Her og nu ændringer” fra køreplanskiftet – december
 Mindre justeringer i december 2017
 Større ændringer ved køreplanskiftet 24. juni 2018

 2 mio. kr. pr. år. afsat til optimering af rutenettet 



Nyt rutenet pr. 25. juni 2017



Evaluering af ny busbetjening

 215 (EK) og 182 (Sydtrafik) henvendelser: 
 Utilstrækkelig betjening af Esbjerg Ø 
 Køretids- og kapacitetsproblemer 
 Betjening af uddannelsesinstitutioner
 Gangafstand/ønske om betjening/genetablering af 

stoppested – fx Langliparken
 Stoppestedsforhold

 Information om ny busbetjening
 Skolekørsel
 Omstigning mellem transportformer
 Ruteføring/ønsker til betjening
 Frekvens – fx Gudenåvej
 Speak i busserne
 Information til ældrecentre



Flextrafik over kommunegrænsen og Flex ung

 Fra 5. februar mulighed for at benytte FlexTur over 
kommunegrænsen. 

 Der er indført en ”FlexUng” ordning hvor unge kan visiteres til 
Flex-ung ordningen, der giver halv pris på ture med flexbus.
 Krav at man er bosiddende i Esbjerg Kommune og i 

besiddelse af et Ungdomskort
 Link til info og ansøgning



Opfølgning på øget borgerinddragelse



TIP TAK - Borgerhenvendelser via app

Nyt Tip Tag et billede eller 6 Placer tippet korrekt evt. med GPS Beskriv Dit Tip – og send



TIP TAK - Borgerhenvendelser via app

 Kommunikationsindsats
 Lancering i App Store og Google 

Play Store
 Pressemeddelse
 Info på byportaler
 www.esbjergkommune.dk
 Esbjerg Kommunes Facebookside
 Flyers/plakater
 ”Visitkort” 
 Lokalrådsmøder

Prikkerne er 
indberetninger

Ved et tryk på prikken kommer 
oplysningerne frem om indberetningen



Opfølgning på spørgsmål fra lokalråd

 Mødereferater 



Opfølgning på spørgsmål fra lokalråd

 Opfølgningsark på lokalrådenes sider på hjemmesiden



Dialogmøde mellem lokalrådene og Entreprenør

 Mandag d. 4. juni 2018
kl. 17.00-19.00 på Vadehavscentret, 
V. Vedsted, Ribe.



Samarbejde mellem lokalråd og Entreprenør

Fællesmøde:

 Velkomst og introduktion ved entreprenørchef Jesper Brødsgaard og 
driftschef Dan Overgaard.

Inddelt i grupper efter gamle kommunegrænser:

 Samspil mellem lokalråd og Entreprenør i lokalområderne. Her vil være 
mulighed for at komme med inputs til de personer, som til dagligt har 
ansvaret for distriktet. 



Samarbejde mellem lokalråd og Entreprenør

 Tilmelding og indkomne forslag fremsendes senest fredag d. 25. maj til 
vibevej8@esbjergkommune.dk



PAUSE


