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I 2013 afholder Vej & Park møder med  

• Lokalrådene i Esbjergområdet den 7. marts 2013 

• Lokalrådene i Brammingområdet den 14. marts 2013 

• Lokalrådene i Ribeområdet den 21. marts 2013 

 

• I april – maj måned afholder økonomiudvalget møde med 
lokalrådene  

• Drøftelse af politiske problemstillinger 

• Ønsker fra lokalrådene, der kræver finansiering 

 

 

Præsentationen sendes ud med referatet 
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Statistik – hvordan er 
det gået? 

2011 2012 

Sikkerhedsfremmende 
foranstaltninger 

28 23 

Grønne områder 25 12 

Trafik og veje 74 53 

Øvrige områder 14 25 

I alt 141 113 

2  Opfølgning på møderne i 2012 
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3  Kommende aktiviteter i 2013 

• Planlægningsopgaver m.v. 

• Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg By, workshops 

• Baggrundsrapport og handleplan  

• Funktionsudbud på asfalt, vurdering på nye udbud 

• Transportkorridor til Esbjerg Havn 

• Vinterforanstaltninger som selvstændigt politikområde 

• Budget 12 mio. kr., gennemsnitlig forbrug 20 mio. kr. 

• DGI Landsstævnet 2013 

• Landsbyplaner i Esbjerg Kommune, 3. runde (6 landsbyer)  
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3  Kommende aktiviteter i 2013 

• Planlægningsopgaver m.v. 

• Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan 

• Elektrificering af jernbanen Lunderskov - Esbjerg 

• Plan for kollektiv trafik 

• Mulighed for nærbane, Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl 

• Bedre sammenhæng i den kollektive trafik 

• Ny bus/tog terminal ved banegården 

• Fastlæggelse af servicemål, Flextur 

• Byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik 
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3  Kommende aktiviteter i 2013 

• Større udviklende opgaver 

• Møder med lokalrådene 

• Udvikling af infrastrukturen i Sydvestjylland, statsveje og 
jernbane 

• Vand- og naturplaner (2012) 

• Medfører efterfølgende revision af vandløbsregulativer 

• Plejeplaner for naturområder, blandt andet på Fanø 

• Hjemmeside (søg info her), facebook 

• Allersidste del af harmonisering af serviceområdet, afsluttes i 
2013 
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3  Kommende aktiviteter i 2013 

• Anlægsopgaver/projekter Vej & Trafik 

• Sikkerhedsfremmende foranstaltninger  

• 15 projekter, 2 mio. kr. 

• Remisepark i Esbjerg 

• Renovering af gadebelysning til LED-belysning 

• Renovering af Kongensgade, Esbjerg 

• Projektudarbejdelse i 2013 

• Sti mellem Lustrup og Damhus 

• Afventer statslig finansiering 
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3  Kommende aktiviteter i 2013 

• Anlægsopgaver/projekter Vej & Trafik 

• Supercykelstier, ansøgning indsendt til Trafikstyrelsen 

• Infrastruktur ved Nørremarkskolen/Valdemarskolen 

• Implementering af trafiksaneringsplan i Ribe 
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3  Kommende aktiviteter i 2013  

• Anlægsopgaver/projekter Natur, Park & Vandløb 

• Snæbelprojekter (2010-12). Afsluttes i 2013: 

• Sneum Å, Endrup og Hjortkær  

• Holsted Å, Bramming fiskeri og Gørding Mølle 

• Ribe Å, Gelsbro og Stampemølleåen 

• Naturgenopretningsprojekt ved Endrup Mølle Dambrug 

• Vand- og naturplaner 

• Oprensning af Mølledammen Ribe, planlægning 

• Forskønnelse af Storegade, udviklingsprojekt 

• Renovering af den Gamle kirkegård i Esbjerg 
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3  Kommende aktiviteter i 2013 

• Øvrige særlige indsatser 

• Løbende driftsopgaver, broer, veje, grønne områder mv. 

• De økonomiske rammer er stærkt begrænsede som følge af 
bl.a. stram statslig styring (det har i hørt før) 
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4  Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt 
konkrete problemstillinger 


