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1.

Velkomst

2.

Præsentation af nye projekter og status på nuværende.
Mads Astrup præsenterede nye projekter i 2019.01.21
I Esbjerg er der følgende planlægnings- og anlægsprojekter:
Arkitektkonkurrence omkring Udvikling af byparken
Der er udpeget to konkurrerende teams. Vinderprojektet præsenteres i
juni 2019.
Nyt P-hus Danmarksgade
Der er fundet et vinderforslag og anlægsprojektet påbegyndes omkring
maj 2019.
Byfornyelsesprojekt Østerbyen, den grønne del.
Der startes med Lergravsparken. Det forventes at der præsenteres et
forslag i marts måned.
Supercykelstibro og Supercykelsti på Baggesens Allé
Forprojekterne er færdige og ligger klar til godkendelse. Det forventes at
anlægsarbejderne påbegyndes medio 2019.
Esbjerg Strand, Etape 1.
 Moler,








dige, havneø, -lagune og lystbådehavn
Forhavn
Ny lystbådehavn til 200 både
Stormport.
Træskibsbro
2 broer
Byggemodning vestlige del 2019/2020
Tage Sørensens plads med trailerrampe

Maritimt Center Esbjerg Strand.
Lokale & Anlægsfonden har givet tilsagn om ca. 2 mio. kr. til det Maritime Center, og ca. 5 mio. kr. til ude aktiviteter ved Esbjerg Strand.
Helhedsplan for Fovrfeld Ådal
Planen består af fem overordnede tiltag, hvor det første sætter rammerne for de øvrige:
1. Regulering af vandløbet samt etablering af regnvandsbassiner
2. Delvise rydninger af tilgroede naturområder (heraf nogle af god og
moderat tilstand)
3. Nye indhegninger primært med henblik på at udvide eksisterende
afgræsningsarealer
4. Forbedring af eksisterende stiforløb og etablering af nye, herunder
stisløjfer og ’oplevelsesstier’
5. Udviklingen af tre rekreative aktivitetsområder i ådalen.
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Den Grønne Ring – Ude Rum
Projektområdet er det grønne område omkring Præstegårdskolen og boligområdet Præstebakken/Syrenparken og det omkringliggende naturområde Den Grønne Ring fra området omkring indfaldsvejen Storegade til
den udmunder ved Paradissøerne i slutningen af ringen.
 Her ønskes etableret:
 Ét mødested nær skolen med fokus på bevægelse, leg og
samvær for børn, unge og familier i området.
 Ét mødested ved Paradissøerne som indbyder til udeundervisning for især daginstitutioner og skoler i nærområdet.
 Bedre forbindelser mellem mødestederne og de allerede
eksisterende rekreative områder i Den Grønne Ring, og til
lokalområdet og den resterende by. Vi ønsker at øge både
den fysiske og mentale tilgængelighed, så mødestederne
bliver et fælles tredje, hvor børn, unge og voksne fra forskellige skoler, forskellige opgange, forskellige boligområder naturligt mødes omkring aktiviteter.
Gjesing Station, etape 2
Elevator
Kanaliseringsanlæg
Fodgængerovergange
Nye busbusstoppesteder
Fornyelse af de 3 signalanlæg (Stormgade-Gjesing Ringvej, Østre
Gjesingvej og adgangsvejen til Bilka)
► Udvidelse af Østre Gjesingvej, så der bliver særskilte højre- og
venstresvingsbaner
►
►
►
►
►

Ombygning af kryds i Tarp
I første halvdel af 2019 arbejdes der på trafikanalyser for at skaffe et fyldestgørende grundlag for det endelig projektforslag.
Lokalrådet inviteres til en løbende drøftelse.
Marbækgaard Trailcenter
Et trailcenter er et knudepunkt, mødested samt depot- og servicebygninger for alle former for udendørs aktiviteter i naturen, bl.a. gang, løb, ridning, cykling, vandsport, tri- og biatlon
Masterplan for tidligere grusgrav Tjæreborg
►
►
►
►
►

Udvikling af området natur og rekreative arealer
Adgang til området
Parkering
Toiletfaciliteter
Gøre området attraktiv som udflugtsmål for hele kommunen
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Trafikplan for Esbjerg indre by
► Det skal være let, hurtigt og sikkert
at tage cykel, bil eller offentlig transport
► God trafikafvikling
► Tilgængelighed for alle med ærinde i byen
► Nem adgang til de større parkeringspladser
► Skabe basis for et stærkt handelscenter
med høj aktivitet
► Inddragelse af Esbjerg Midtbys
mange interessenter
► Trafikplanen skal understøtte den
kommende bymidtelokalplanen
I Bramming er der følgende planlægnings- og anlægsprojekter:
Viadukten Gørdingvej
 Arbejdet omfatter et nyt vandtæt trug i beton udført oven på ballast beton pga. af højt grundvand som oversvømmer vejen til tider
Områdefornyelse i Bramming
Ud over skøjtesøen, der næsten er færdig, pågår der en række projekter
i Bramming. Planlægningen forgår i tæt samarbejdet med interessenter i
Bramming og er forankret i Kommunens Planafdeling.
I Ribe er der følgende planlægnings- og anlægsprojekter:
Dynamisk P-henvisning
Etableres i Ribe og efterfølgende i Esbjerg
Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Seminarievej, Ribe
► Hævet flade og krydsningshelle ved Kvickly Seminarievej, Ribe
► 13 uheld på strækningen mellem Saltgade og Ansgarskolen.
► Deraf 8 på en 200 m strækning fra Saltgade til Nørremarksvej/Rosen Alle indenfor en 10 årig periode.
► Hævet flade bidrager til reduceret hastighed og en krydsningshelle
til mere sikker krydsning på et vejstykke hvor mange gående
krydser til trods for den hævede flade ved ”Den røde tråd”
► I prioriteringen for 2018-19 er der afsat midler til et Torontoanlæg
ved Ansgarskolen også på Seminarievej.
Grænsestien
Etablering af kombineret vandre/cykelrute langs 1864-1920 grænsen.
Prospekt over projektet kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
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Cykelsti mellem V. Vedsted og Ø. Vedsted

Trafiksikkerhedsfremmende projekter til udførelse i 2019
Projektoversigt
1

Flyttes fra 2018 – Trafiksanering
Ringen, Esbjerg
Ewalds Alle/Carit Etlars Alle/Blichers Alle
Bakkevej, Esbjerg Trafiksanering

1.400.000

Bryndumvej, Es- Hævet flade i krydset ved Krohabjerg
ven
Østre Gjesingvej, Ensrettet fællessti på østsiden
Esbjerg

300.000

5

Brammingborgvej, Tilbagetrækning af cykelstien
Bramming

450.000

6

Bakkevej, Bramming

2
3
4

7

8
9

400.000

1.100.000

Etablering af belysning på cykel200.000
stien mellem Gabelsvej og Plantage
Alle.
Vestergade, Gør- Trafiksanering med hastigheds500.000
ding
dæmpning og belysning ved stien
ved tømmerhandlen
Seminarievej,
Torontoanlæg foran skolen
130.000
Ribe
Haulundvej/ Hun- Trafikale forbedringer/ Trafiksikker- 500.000
degade, Ribe
hedsinspektion

10 Mandø Byvej,
Mandø

Der etableres 4 bump på stræknin- 250.000
gen.
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Pulje til sikker trafik ved skoler
 Der er i budget 2019-2022 afsat 2 mio. kr. fordelt på årene 2019
og 2020 til forbedringer af trafiksikkerheden ved og omkring folkeskolerne
 ”Skolevæsnets Samråd” (Skolebestyrelsesformændene, skolelederne, medarbejderrepræsentanter og to elever fra Esbjerg Kommunes Fællesråd)
TIP TAK
Jesper Brødsgaard orienterede om status på det nye tiltag med TIP TAK
Rigtig mange borgere har taget Tip Tak appen i anvendelse. Der har siden opstart i 2018 registreret 2.920 downloads af appen.
Appen har været i ”luften” siden januar 2018 og i den periode, er der ca.
indløbet 10 tip om dagen.
I alt er der indløbet ca. 3.145 tip
Der kan indberettes på følgende kategorier:
► Gadelys
► Græsrabatter og grøfter
► Invasive arter (Bjørneklo)
► Kirkegårde
► Kortrettelser
► Offentlige toiletter
► Parker, skove og grønne områder
► Skilte, vejstriber m.m.
► Træer og buske langs veje og fortov
► Vandløb
► Vej, sti, fortov, broer og tunneller
► Vinterbekæmpelse
Når man som borger har indberettet et tip, vil man modtage én mail retur. I mailen er et link, som man skal benytte for at følge sagsbehandlingen.
Tip Tak er ikke borgernes ønskeliste.
Tippene vurderes i forhold til vedtaget serviceniveau, og udbedres/udføres i forhold til et evt. i forvejen planlagt projekt.
Driftsorganisationen har med Tip Tak fået ca. 3.145 ekstra sæt øjne i
marken, som er med til at højne tilstandskendskabet i hele Esbjerg Kommune.
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Status pr. oktober er:
► afsluttet 2.515 tip
► 53 tip afventer øvrige projekter
► 238 tip er afviste (45 tip lå uden for kommunegrænsen)
► 339 tip er under sagsbehandling eller igangsat
Borgere kommer med positive tilkendegivelser omkring opgaveløsningen
og, at det ”nytter” at afgive tip til Kommunen.
Hold Danmark rent.
Jesper Brødsgaard orienterede om samarbejdet med de øvrige 6byer om
benchmarking.
I sommeren 2018 er der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse i
forhold til drift af kommunens grønne arealer og veje.
Karaktergennemsnittet for de 6 kommuner som vi sammenligner os med
er 2,8 og for Esbjerg kommune udgør gennemsnitskarakteren 2,3 hvilket
er det laveste for de 6 kommuner og det placerer Esbjerg på en fornem
førsteplads.

Pilotprojekt: Lån blomsterkummer
Det har længe været et ønske at udbrede sommerblomsterkummerne til
de mindre byer i kommunen.
Der er derfor lavet et pilotprojekt gående ud på:
► Lokalrådene kan ansøge om lån af kummer på vejogpark@esbjergkommune.dk
► Lokalrådene står for tilplantning og pasning af kummerne, og afholder udgifter hertil
► Kummerne skal opsættes trafiksikkert
► Ordningen evalueres efter 1 år
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Opfølgning på lokalrådsmøder i 2018
Lokalrådene har haft 101 spørgsmål og ønsker på møderne med Drift &
Anlæg, Teknik & Byggeudvalget og Økonomiudvalget.
Drift & Anlæg har haft ansvaret for at svare på henvendelserne.
 90 spørgsmål er besvaret og afsluttet. Nogle er dog ikke
udført endnu, men afventer planlægning eller ressourcer.
 10 spørgsmål er stadig under proces
 1 spørgsmål er ikke afklaret
 Lokalrådene har kunne følge med i sagsbehandlingen på hjemmesiderne og kunne se kontaktperson på de enkelte spørgsmål.

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.
Lokalråd
Guldager

Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillinger
Lokalrådenes bemærkninger
Vej & Parks svar til lokalrådene
Klipning af beplantning langs veje
og stier. Der mangler ofte beskæring ved lygtepæle.

Beplantningen beskæres maskinelt og man
kan ikke komme helt tæt på lygtepæle mv.
Der bliver efterfølgende foretaget manuelt
beskæring ved lygtepæle. Lokalrådet må
meget gerne melde ind hvis der skulle
være glemt beskæring ved en lygtepæl.
Gerne via TIP TAK.

Bryndum

Støj forurening fra Hovedvej 12 og
Vestkystvejen er stigende.

Der er ikke afsat midler til støjreduktion. I
forbindelse med slidlagsfornyelse udlægges
der støjreducerende asfaltbelægning.

Hvilke planer er der for støj reduktion
fra rundkørsel ved Tarp ind mod Esbjerg?
Se vedhæftet foto. Lokalrådet skal
stille forslag om at der stilles støj
værn op i området der er markeret
med en rød linie og en jordvold, hvor
der er markeret med en blå linie på
foto.

Beplantning har kun en begrænset støjdæmpende effekt, om vinteren er der ingen effekt,
Der er planer om at plante læhegn, på den
strækning markeret med rød pil, når Din
Forsyning er færdig med at grave i Tarp

Området bag den blå linie er voldsom
beskåret således der er åbent for støj.
Er der planer om nyplantning som støj
værn?
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Genetablering af nedlagt by-bus
stoppested i Tarp.
Busstoppestedet på Tarp Byvej ved
Krohaven er nedlagt. Der er modtaget
anmodning fra ældre borgere om at
det genetableres eller flyttes til en
mere central placering i Tarp.
I forbindelse med Ny busbetjening i
Esbjerg Kommune, se link
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafikplanl%C3%A6gning/nybusbetjening.aspx
var formålet bl.a. at der skulle være
færre stoppesteder (afstand på 400
m. i luftlinje) med mere effektive ruteforløb og kortere køretider. Lokalrådet vil foreslå Kommunen. Der var
enighed i Lokalrådet om at foreslå et
nyt alternativt stoppested på f.eks.
Stenten, som ville give en bedre dækning af Tarp under en 400 meter zone.
Særskilt møde med Vej & Park
Lokalrådet skal anmode om et særskilt møde med Vej & Park vedrørende planerne om at ændre rundkørslen i Tarp til et lysreguleret
kryds. Lokalrådet vil gerne have en
nærmere orientering om planerne,
da vi forventer at en del borgere vil
spørge ind til dette.

Buskørslen i kommunen foregår primært
på de store indfaldsveje- og fordelingsveje,
der er anlagt efter at der kan køre store og
tunge transporter. På villaveje er der ikke
buskørsel da det vil kunne give trafikfarlige
situationer.
På den baggrund kan vi ikke imødekomme
ønsket om at køre via Stenten.
Vi har genovervejet sagen om at få genetableret stoppestederne på Tarp Byvej og
fået Politiets accept på det.
Vi foretager en borgerhøring på genetableringen af stoppestederne, hvis borgerne
ikke har indvendinger hertil forventer vi, at
kunne opsætte stoppestederne snarest.
Baggrunden for at vi genetablerer stoppestederne er primært for at reducere afstanden til stoppestederne med ca. 100 m. for
borgerne, der bor i den sydøstlige del at
Tarp, idet de har en længere gåafstand end
de 400 m. målt i luftlinje.
Lokalrådet indkaldes til et særskilt møde
omkring planerne for ændring af rundkørslen.
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SæddingFovrfeld

Spørgsmålet om den manglende
rensning af kloakvandet for Colibakterier.

Tages på mødet med Teknik & Byggeudvalget 15. marts 2018.
Lokalrådet orienteret ved mail 12.12.2018

Dronegennemgang af Fovrfeld
bæk og Møllebækken, for at lokalisere de ulovlige/forurenende tilledninger (drone i samarbejde
med varmeforsyningen når de alligevel søger efter lækager i området).

Tages på mødet med Teknik & Byggeudvalget 15. marts 2018.

Fovrfeld bæk, begrænsning af
oversvømmelserne og hvornår afhjælpes de.

Tages på mødet med Teknik & Byggeudvalget 15. marts 2018.

Lokalrådet orienteret ved mail 12.12.2018

Lokalrådet orienteret ved mail 12.12.2018
Trafikale problemer i Sædding
Det svært at komme ud i krydset
Sædding Ringvej/Smedevej. Der
er ønske om lysregulering i krydset.

Vej & Park er opmærksom på udfordringerne med at komme ud fra tilkørslerne til
Sædding Ringvej. Aktuelt er der dog ikke
planer om etablering af lysregulering krydset.

Der er rigtig meget trafik på
Tarphagevej.

Der er ikke mere trafik end det må forventes på en indfaldsvej, som Tarphagevej jo
er.

Pullerter med gule reflekser ønskes udskiftet til hvide reflekser
da de gule er svære at se.

Det fremkom på lokalrådsmødet at de gule
reflekser mister deres reflekterende effekt
med tiden.
Drift & Anlæg vil undersøge hvad der kan
gøres for at afhjælpe problemet.

Historiske sti

Lokalrådet er ved at søge fonde til realisering af den historiske sti.

Lokalrådet oplyste at de nyu
mangler meget få midler for at
have fundet alle midler til projektet.
Ønsker at arbejdet igangsættes
her i 2019, så de midler de fået
ikke bortfalder (sker i 2020 hvis
de ikke er brugt).

Byhistorisk arkivs arbejde går først i gang
når der er finansiering. Opsætning af skilte
afventer dette.
Vej & Park vil som aftalt, være behjælpelige med at gennemføre projektet hvis lokalrådet aflevere projektet i tilpas god tid
til at det kan gennemføres. Hvis der er en
stram deadline bør det ikke være mindre
end 4 måneder før denne deadline det færdige materiale afleveres.
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Dyrehaven
Lokalrådet har modtaget forslag
til ændring af adgangsforholdene
til Dyrehavens vestlige side.

I forbindelse med realisering af helhedsplan for Fovrfeld Å-dal lægges en del stier
om. Lokalrådet opfordres til at orientere sig
i Helhedsplanen hvor de kommende stiforbindeler og hegnslinjer fremgår.

Adgangen på midten af hegnet,
op mod Eriksensvej, flyttes hen
mod Parkvej, så man kan gå direkte ind i Dyrehaven i stedet for
nu, hvor man går på hegnets udvendige side på bunden af de første grunde på Eriksensvej.
De to stier bør hæves og sikres
så også cyklister kan anvende
dem.
Esbjerg
Øst

Status på byfornyelsesprojekt.

Der arbejdes pt. på det tekniske niveau
med mulige konkrete forslag til punktvise
forbedringer i grønne områder i Østerbyen.
Dette sker på baggrund af det afholdte informationsmøde den 25.9.2018, som alle i
Østerbyen var inviteret til. Der kom ca.
100 borgerne, som havde mange konstruktive ideer og bemærkninger til forbedringer. Endvidere fremkom der forslag til prioritering af indsatsen.
Når Esbjerg Kommune og grønne konsulenter har fået bearbejdet de mange input,
forventes der afholdt et møde i følgegruppen i marts 2019.
Følgegruppen er blevet udvidet efter det
afholdte møde den 25.9. Det nye følgegruppemøde vil indeholde drøftelse og høring af konkrete forslag til forbedringer af
grønne områder.

Jerne Station.

Projekteringen er først lige startet op. Vi
kender ikke den endelige tidsplan, men
Bane Danmark forventer at stationen åbner
ultimo 2020.
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Støjdæmpning ved Mådevej.

Gammelby Ringvej er statsvej.

Lokalråd Øst har fået henvendelser fra beboere på den nordlige
del af Mådevej, at i forbindelse
med at Skiltestedet har bygget
faciliteter er der blevet fjernet
træer, der fungerede som støjdæmpning af trafikstøjen fra
Gammelby Ringvej.

Arealet er privatejet, så vi kan ikke gøre
noget. Der står ikke noget i lokalplanen om
beplantning.

Dette har bevirket at beboerne er
væsentligt mere generede af trafikstøj fra Gammelby Ringvej.
Lokalråd Øst vil bede Vej og Park
om at undersøge muligheden for
at genetablere træbæltet.
Krydset Strandby Kirkevej/Frejas
Allé. Her sker mange uheld og
næstenuheld.

Der er pt. ikke planer om tiltag. Vi holder
strækningen under observation og underretter politiet hvis der er problemer.

Det er hovedsagelig kunder til
bageren som holder på Strandby
Kirkevej som har uheldene.
Vester
Nebel

Træer ved lejeboliger Tranbergvænget rettes op

Vi er i gang med at udskifte Røn (også de
skæve) til Lind

Der ønskes hastighedsdæmpning
Tranbergvænget/oksevænget
(Skiltning, hajtænder).

JASV
Da det er mindre boligveje, hvor der ikke
er registreret uheld, skal det ikke påregnes, at der etableres hastighedsdæmpning.
Beboere har dog mulighed for selv at finansiere hastighedsdæmpning – der henvises
til EK’s hjemmeside.
Der etableres hajtænder på Oksevænget.
Er videregivet til Vejdrift/Sandy 13 12
2018

Etablering af fliser på hjørnet af
sti Lilbækvej mundende ud i Ølufgårdvej. Svært at komme rundt
for handicappede.

Vi vil vurdere om og hvordan vi kan gøre
adgangen lettere. vi kan evt ligge et par
ekstra fliser til og fra stien fra Ølufgårdsvej.
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Sønderris

Efter at børnehaven er lukket er
der ingen legeplads mere. Kan
der laves en, måske ved Multihallen?

Multihallen ligger på Din Forsynings (DF)
grund. Vej & Park kan derfor ikke etablere
eller flytte eksisterende legeplads dertil.
Måske kan lokalrådet lave aftale med DF
og findes finansiering til anlæg og drift af
anden vej.

Vedligehold af randplantningen
rundt om det nytilplantede areal.

Randplantningen indgår i driften. Entreprenør aftaler evt. møde med lokalrådet med
henblik på en gennemgang.

Sætninger fortovsfliser, hvor er
grænsen for det forsvarlige.

Som fodgænger i almindelighed skal man
være forberedt på niveauforskel i belægninger på op til 2-3 cm.

Sikre skolevej, i Sønderris er der
mange knallertkørere, der kører
vildt.

Det anbefales, at lokalrådet selv retter
henvendelse til Politiet, da der er tale om
overtrædelse af Færdselsloven.

Beplantninger langt udover skel,
som vanskeliggøre snerydning.

Vi vil gerne vide hvor det er, så kontakter
vi grundejeren.
Brug gerne TIP TAK

SneumTjæreborg

Skiltning der tager udsynet i vejkryds v/ butikkerne i Sønderris

Vi har besigtiget. Skiltene var fjernet.

Trafiksikkerheden på Hulvej set i
lyset af mange borgerhenvendelser vedr. trafik til og fra børnehave, skole mm. Lokalrådet har
fået flere henvendelser fra borgere vedr. trafikforholdene og
især sikkerheden for de bløde
trafikanter til og fra den nye børnehave på Ejlif Krogagers Vej.
Samt den påtænkte stil langs banen / hulvej til underføringen til
Tjæreborg Stationsvej. Sidstnævnte har tidligere været drøftet og Esbjerg kommune har været i forhandlinger med BaneDanmark.

Det forventes, at gang- og cykelstien etableres i 2019.

-

Vil der komme en løsning?
Hvor er processen vedr.
gangstien langs banen (på
Hulvejside)?

Der henvises til at bruge hovedstisystemet.
Trafiksanering på Hulvej er medtaget på
prioriteringslisten.

Projektet er foreløbigt godkendt af Banedanmark, men de kræver yderligere dokumentation af nogle detaljer samt at projektet behandles som 3. parts projekt, hvilket kan forlænge processen. Til gengæld er
der styr på kravet om, at vi skal rejse erstatningsskov for det fredskov, som vi fælder, hvilket vil sige at skovdistriktet har
godkendt et areal til skovrejsning, når vi er
klar.
Vores forventning er at projektet behandles
videre med Banedanmark i 1. kvartal, udbydes i 2. og senest udføres i 3. kvartal
2019.
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Der mangler 2 gadelys på Hulvejen (omkring grusgraven).

Vi følger op.

En status omkring sikkerheden på
stationen. Hvor langt er er BaneDanmark med en løsning?

Vi har ikke modtaget oplysninger fra Bane
Danmark om hvornår.
Vi rykker for svar.

Hvor langt er man med de lovede
”cykelmarkeringer” på Krogsgaardsvej?

Vi forventer at gennemgå strækningen
primo 2019.

Drøftet på flere tidligere møder –
også det sidste møde med Vej og
Park – samt helt tilbage, da det
blev besluttet at de skulle være
særtransport den vej.
Hvornår etableres 30 km Zonen
på Skolevej (En del af mellembyplanen og byen hjerte)?

Der er etableret 40 km zone på strækningen. Med den nye bekendtgørelse kan 30
km zoner ikke længere godkendes.

Der er borgerønsker vedr. en anden afslutning på cykelbanen på
Sønderbyvej. Den slutter med
græsrabat lige pludselig. Hvordan
kan det lade sig gøre?

Vi har besigtiget strækningen.
Der er ikke tale om en cykelbane, men en
kantbane.
Cykelsti langs Sønderbyvej indgår i Esbjerg
Kommunes Stiplan.

Tidsfastsættelse af borgermøde /
dialogmøde i Tjæreborg i foråret
2019 omkring trafikforhold og
sikkerheden i og omkring Tjæreborg. Efter telefonisk aftale med
Mads Sørensen kan der laves et
møde om dette med deltagelse af
politi og Esbjerg kommune.

Lokalrådet og Vej & Park har aftalt at der
afholdes dialogmøde 25. marts i Tjæreborg.

Punkt 6. kan evt. drøftes med os
når mødet er slut, så det ikke tager tid fra mødet Sneum – Tjæreborg Lokalråd. Hvis vi gør det behøver det ikke at være et punkt
på dagsordenen.
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Gjesing

Cykelstien bag om Bilka

Miljø har oplyst følgende:

Cykelstien bag om Bilka, som benyttes af både Tarp, Bryndum,
Sønderris, og især Gjesing cyklister, har i de sidste par år haft
problemer ved skybrud. Forsinkelsesbassinet bliver fyldt op, og
løber over, hvilket forårsager, at
vandet skyller ned under broen,
og fjerner dele af cykelstien Afløbene i bunden stopper til, og tunnelen fyldes helt op med vand.

Vi er fortsat i gang med at arbejde på den
endelige løsning, og har ikke afsluttet dette
arbejde.
Det det kan oplyses at der arbejdes med
flg. løsningsforslag: Bassinet ved Bilka udvides og at der etableres et nyt bassin ved
Lillebæltsvej. Derudover arbejdes der på
forskellige supplerende løsninger ved Gjesing sø. Arbejdet er som sagt ikke afsluttet
og skal behandles politisk. Arbejdet forventes at starte op i 2019.

Forrige år steg vandet fra Bilka
søen helt op i folks haver, hvilket
dog ikke er sket i år. Der er tiltag
i gang, kan vi se og også læse i
Ugeavisen og på Facebook.
Udover meget nedbør, hvad er så
årsagen til problemet og hvordan/hvornår løses det?
Den ”lille rundkørsel” Golfvej,
Sp. Møllevej og Gl Vardevej.
Vi er vidende om, at der har været dialog med daginstitutionen
Møllehusene, men det er vores
opfattelse, at der stadig er udfordringer ved rundkørslen og for
gæster til skoven , nemlig




At cyklerne har vigepligt,
men bilister holder tilbage
alligevel, hvilket skaber en
meget farlig kultur i rundkørslen
For få fodgængerfelter –
der burde være mindst 3 –
der giver adgang til Nørreskoven og morgentrafikken

JASV
Flere fodgængerfelter i rundkørslen Gl.
Vardevej/Golfvej vurderes rent trafiksikkerhedsmæssigt ikke at være en fordel.
Derfor bliver der ikke anlagt flere fodgængerfelter i denne rundkørsel. Ved forbedring af krydsningsmulighederne på Spangsbjerg Møllevej vil fodgængere kunne
krydse vejen her og benytte det eksisterende fodgængerfelt på Gl. Vardevej – se
desuden herunder.
Et fritliggende, ureguleret fodgængerfelt
anlægges normalt, hvor både den kørende
og den gående færdsel over dagen er så
tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for
en rimelig afvikling af den gående trafik.
Årsagen til, at man nødigt anlægger fodgængerfelter, hvor der ikke over dagen er
en løbende betydelig forgængertrafik er af
hensyn til trafiksikkerheden. Ved begrænset fodgængertrafik over dagen er der risiko for, at bilisterne ikke respekterer fodgængerfeltet.
Derfor kan vi ikke imødekomme ønsket om
et fodgængerfelt på Spangsbjerg Møllevej.
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En krydsnings-/midterhelle vil derimod give
fodgængere mulighed for at krydse vejen i
to tempi. Derfor er der medtaget hastighedsdæmpning af og krydsningsheller
på Spangsbjerg Møllevej ved Mølleparkvej/Kløvervej/Møllegårdsvej i Trafiksikkerhedsplanens projektliste for år 2019, hvor
forslag og ønsker til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Esbjerg Kommune er oplistet.
Det er Teknik & Byggeudvalget, der foretager prioriteringen af midler hertil i begyndelsen af året. Resultatet vil kunne ses på
Esbjerg Kommunes hjemmeside.
Trafiksikkerhedsplanen kan du se på vores
hjemmeside: http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafikplanl%c3%a6gning/trafiksikkerhedsplan.aspx.
Det skal bemærkes, at Teknik & Byggeudvalget kan ændre i projektlisten og de tidligere udvalgte projekter kan udgå af projektlisten ved en ny prioritering.
Dertil skal også nævnes, at der er væsentlig flere ønsker om trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, end der er midler
til at udføre.
Gjesing Station

Gjesing station kan der henvises til vores
hjemmeside:http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/gjesing-station
Vi forventer at trappen etableres i foråret
2019 og ombygningen af vejudlægget følger herefter og forventes afsluttet omkring
2019/2020. Elevator etableres som det
sidst af etapen.
Etablering af fælles stien på Østre Gjesingvej - fra Kjersing Ringvej til Østervangsvej
– forventes etableret efter arbejderne ved
Kjersing Ringvej.
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Giv kommunen et tip med ny app TIP TAK

Esbjerg Kommune er en stor kommune med mange offentlige veje,
stier, fortove og grønne arealer. Med Esbjerg Kommunes nye app, TIP
TAK, kan du hjælpe os med hurtigt at få rettet fejl eller mangler på offentlig ejendom - eller komme med forslag til nye forbedringer.

Med TIP TAK har det aldrig været lettere at lave en indberetning til kommunen. Alt du skal gøre er at tage et billede af et "problem" og indsende
det via TIP TAK. Så kigger en medarbejder hurtigst muligt på dit tip.

Eksempler på TiP


Et defekt trafiksignal.



Efterladt materiale på vej, sti eller fortov.



Døde dyr på landevejen eller døde havdyr på stranden.



Dårlige oversigtsforhold i trafikken.



Fyldte offentlige skraldespande.



Glasskår på vej, sti eller fortov.



Skader på vej, sti eller fortov.



Skader på offentlig toilet, legeplads, bord/bænkesæt og lignende.



Skader på offentlige skilte eller manglende skilte.



Stoppet eller defekt rendestensrist.




Vand på kørebanen.
Væltede træer eller manglende beskæring af buske.

https://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/tip-tak.aspx
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Defekte gadelys/lamper kan meldes direkte ind til Elcon på
http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx
Katalog over Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikkerhed/ønsker-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/trafiksikkerhed/procedure-for-egenfinansiering.aspx
Opfølgning på lokalrådenes ønsker kan følges på lokalrådenes hjemmeside hvor ovenstående liste ajourføreres 2-3 gange årligt med fremdrift
og evt. bemærkninger.
Med venlig hilsen
Leif Dahl Pedersen
Overassistent
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