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From: FHE005@politi.dk
Sent: 9. september 2020 14:59
To: Victor Bjergvang Capelo
Subject: Nørregade 5, Hvide Sande.
Attachments: Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Victor.

Set i lyset af den store trafikmængde, som der efterhånden er i Hvide Sande, og som ikke vil blive mindre i 
fremtiden, når man ser på udviklingen i de rekreative område, så 
bifalder politiet kommunens holdning til at fastholde kravet om en vendeplads på 12 m.

Anbefalingen om vendeplads på 12 m ses i håndbog: ”Anlæg for parkering og standsning i byer” og tager 
udgangspunkt i at det skal lette kørsel med bl.a. renovationskøretøjer.

En evt. standsning med renovationskøretøj på Nørregade vil ikke være en trafiksikkerhedsmæssig god løsning, da 
Nørregade er en gennemgående vej gennem Hvide Sande. Yderligere er der kun ca. 100 m hen til en trafikeret 
rundkørsel,
hvorfor der tit er ophobning af trafik før rundkørslen. Nord for Nørregade 5, er der en svag højrekurve, der 
nedsætter sigten bagud ved bakning. En bakning ind på Nørregade 5 kan derfor være forbundet med fare. På stedet 
er der ikke 
anlagt en cykelsti, og pga. den store trafikmængde kører der ofte cyklister på fortovene. (Ved det af erfaring, da jeg 
tit har kørt patrulje i Hvide Sande.)

Set ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering anbefaler politiet en vendeplads.

Med venlig hilsen

Flemming Henriksen
Politiassistent og køreprøvesagkyndig
Vejsagsbehandler

Midt- og Vestjyllands Politi
Færdselsafdelingen

Mobil 29636088
E-mail FHE005@politi.dk
06222/19071
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