
skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ____1____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land og Vand

Udfærdiget den: 17. maj 2021

Initialer: Ivan Thesbjerg

Projektnavn: Skelbæk Klimabypark Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ___X__ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Klimaprojekt + rekreativ bypark = klimabypark

Området for en ny klimabypark i Ringkøbing er beliggende i byens nordvestlige del af byen, i et i dag
grønt område mellem jernbane og parcelhuskvarterer.

I forbindelse med klimaprojekt Skelbækken som udarbejdes af forsyningen i et
medfinansieringsprojekt, er der behov for etablering af et regnvandsbassin
samt større opstuvningsarealer for klimavand på et grønt område i den nordvestlige
del af Ringkøbing.
Bassin og opstuvningsvolumner er planlagt etableret på området i løbet af sommeren 2021, hvorfor
nærværende projekt er udarbejdet i dialog med klimaprojektet, med den hensigt både at:

• skitsere en mere rekreativ udformning af bassinerne
til brug for klimaprojektets udførelse
sommer 2021
og
• udforme et rekreativt tillæg til klimaprojektet
som kan udføres af Ringkøbing-Skjern kommune
efterfølgende.

Bassiner og opstuvningsarealer vil således blive udført som en del af jordarbejdet for klimaprojektet,
mens øvrige rekreative tiltag skal ses som et skitseforslag der kan etableres efterfølgende.

Mange mulige brugere turister, børn, unge og familier vil gennem realiseringen af nærværende projekt
få glæde af at få en lokal rekreativ klimabypark – en slags forhave til naturkraft, hvor netop de
rekreative hverdagsoplevelser kan udspille sig nær boligkvarter, skole, klubber og skov.



Side 2 af 6

Kortet viser projektområdets placering mellem Naturkraft, jernbanen og Holstebrovej

En rekreativ klimabypark ml. by og natur Klimabyparken ved Skelbækken placerer sig mellem natur
og byen og ligger som en forhave til Naturkraft. Klimabyparken er åben og ligger som en udsigtskile
mellem Byens villakvarterer og byens nye oplevelsespark Naturkraft, kun indrammet af fredskov og
randbeplantning.
Skitseforslaget ligger sig imellem den afgrænsende beplantning. Forslaget udnytter det høje vandspejl
og Vonå og Naturkrafts vådeenge og forlænger disse landskabskvaliteter hele vejen ind igennem kilen,
hen til skøjtesøen og Holstebrovej og skaber en forbindelse mellem naturen og byen.

Planen viser søernes placering og de forskellige aktiviteter på området



Side 3 af 6

Principsnit som illustrerer enkelte af søerne og vandtårnet

Klimabyparken ved Skelbækken bliver et nyt rekreativt tilbud for byen.
Beliggende nær skov, skole og boligkvarter vil klimabyparken blive et lokalt mødested for børn, unge
og familier.
Området “åbnes op” ved at koble sig på cykelsti og gangsti til boligkvarteret, og gennem et blødt
“sving” invitere forbipasserende ind i området via Solnedgangsdækket. På denne måde skabes en
tydelig “ankomst” fra øst, som kobles på den ny hovedsti der snor sig gennem området tæt op ad sø,
regnvandssø og opstuvningsområder.

Der etableres 3 særlige steder - Solnedgangsdækket, Vandoplevelsestårnet og Bakkesuset -
hvor man oplever området på forskellige måder.

Solnedgangsdækket er indgangen, et sydvestvendt opholdssted, hvor man kan nyde den medbragte
kaffe på kanten eller blot skue mod vest indover klimaparken.

Vandoplevelsestårnet bliver et helt unikt mini vand-eksperimentarium hvor man kan få fødderne i
vand, slynge sig henover vandet eller lade sig betage af den kunst-installation der udgør tårnets top -
et tårn der spejler og reflekterer vandet og lyset.

Bakkesuset bliver en bakke med legeplads, svævebane og opholdstribune med plads til større
forsamling for fx. Udeundervisning eller hænge ud.

Fra Holstebrovej inviteres man ind i den ny klimabypark ved Solnedgangsdækket. Herfra kan man
fotsætte turen ad en ny hovedsti, forbi Vandoplevelsestårnet og videre til skoven. Området bliver en
udvidelse af gåturen, en genvej til skoven og skolen, eller en udflugt i sig selv, for familier der vil
klappe får, pjaske i vand eller nyde kaffen på bakkesuset, mens børnene leger i parken.



Side 4 af 6

Visualisering af Klimabyparken fra Holstebrovej



Side 5 af 6

Visualisering af vandoplevelsestårnet

De 10 mio. kr. dækker det fulde projekt. Projektet kan gennemføres i reduceret udgave eller i etaper.
Byrådet kan vælge at afsætte et mindre beløb end de 10 mio. kr. som medfinansieringspulje til
ansøgninger til fonde.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.



Side 6 af 6

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 10.200

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter 10 10 10 10 10



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ____2____

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Baggesvej og Surfspot Kloster Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Surfspot Kloster og Bagges Dæmning er blevet en overvældende succes.

P-pladsen ved surfspottet er stærk underdimensioneret til de mange surfere og besøgende, og det

betyder at beboerne i området i flere perioder har vanskeligt ved at komme til deres egen ejendom

pga. parkerede biler.

Baggesvej er ligeledes ikke dimensioneret til den megen trafik, og brød sammen i det tidlige forår

2021.

Der foreslås et projekt som samtænker hele området med:

 en renovering af vejkassen på Baggesvej belagt med norsk granit

 en renovering af det nuværende p-areal ved Surfspottet

 en udvidelse af p-arealet vest for den nuværende p-plads

 etablering af et ekstra toilet.

 etablering af ny adgangsvej (grusvej) til beboerne vest for Baggesvej

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Der sikres den rigtige kapacitet på både adgangsvej og p-plads til de mange benyttere af både

Surfspottet og besøgende til Bagges Dæmning.

Samtidig sikres en fornuftig adgangsvej for områdets beboere.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 4000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter 50 50 50 50 50



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __3______

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Forstærkning af sti langs ved Ganer Å Funktion: 00.28.20

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Stiforbindelsen langs Ganer Å forbinder stisystemerne i Skjern Grønne Korridor med stisystemerne i

Skjern Å. Det er en meget benyttet stiforbindelse som blev anlagt for 7 år siden og i den forbindelse

blev en del af området eksproprieret.

Det har vist sig, at den nuværende stenmelssti ligger ovenpå ’hængesæk’.

Dette betyder at der ikke er bund under stien og den synker hele tiden. Pt står stien under vand i 5 – 7

måneder af året. Både borgere, institutioner og Skjern Udviklingsforum har ønsker om en farbar sti

hele året rundt.

Den midlertidige løsning har været at løbende at køre ekstra grus på stien, med det resultat, at stien

synker hurtige pga. den forøgede vægt.

Der ønskes derfor en permanent løsning med et boardwalk i ca. 200 meters længde og som fæstnes

med pæle, som bankes ned i underbunden. Ovenpå bygges et trædæk.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Der sikres en meget benyttet stiforbindelse.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker at der i 2022 er afsat 1.601.000 kr. på Naturområder og projektet kan

eventuel indgå i prioriteringen i forbindelse med udmøntning af puljen.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter 50 50 50 50 50



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __4______

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Terrænsikring af Bork Surfstrand Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Der er fra surfere, erhvervsliv og andre interessenter ved Bork Havn et stort ønske om at terrænsikre

arealet omkring Bork Surfstrand, nærmere betegnet linjen mellem stranden og græsarealerne.

Selvom der er tale om en fremrykningsstrand, gnaver bølgerne hvert år længere ind i land og der

kommer deponeret materiale op fra tidligere tiders opfyldning af nedbrydningsmaterialer.

På forholdsvis kort sigt vil to eksisterende p-pladser også komme inden for bølgernes rækkevidde og

blive nedbrudt. Det er således et nødvendigt tiltag, hvis Bork Surfstrand fortsat skal kunne tiltrække

surfere og turister.

Der foreslås en løsning, hvor en række pæle nedgraves og danner en adskillelse mellem græs og

parkeringsarealer. Pælene vil kunne tåle at blive overskyllet ved voldsomt vejrlig og sikre at stranden

ikke fortsat nedbrydes og nedbrydningsmaterialer fritlægges.

Den samlede strækning er ca. 400 m. Den skitserede løsning koster ca. 1000 kr/m og en samlet løsning

koster 500.000 kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Sikring af kystlinien

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter 50 50 50 50 50



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___5_____

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Udvidelse af autocamperområdet ved Bork Havn Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Et ønske om at etablere en autocamperplads på Bork Havn, blev en realitet i sommeren 2020.

Her var det et samarbejde mellem Bork Havn Camping og Ringkøbing-Skjern Kommune, der gjorde det

muligt at etablere en autocamperplads efter campingreglerne. Campingpladsen forpagter og driver

autocamperpladsen på havnen og autocamperne anvender Bork Campings faciliteter i forhold til

spildevand mv. Denne ordning har vist sig at være en succes og der er stor søgning til pladsen.

Der er etableret 12 pladser på autocamperpladsen og denne kapacitet er allerede udfordret.

Samtidig har surf-aktører et ønske om at samle de surfere der kommer i autocampere og hermed

bidrage til at skabe et endnu bedre surf miljø, end det er muligt nu.

Projektet vil inddrage et kommunalt ejet areal, som tidligere har været brugt til bådvogne og

masteskur, men som løsningen med bådstativer og opførelsen af multihuset har overflødiggjort. Det

gamle masteskur tænkes anvendt til overdækkede grill og borde/bænkesæt.

Der vil fra pladsen være direkte adgang til Surfstranden.

Der bliver etableret 8 nye autocamperpladser til at supplere de eksisterende. Det vil kræve et bomløft,

tre el-standere og en grus befæstigelse af pladsen, samt grill og borde/bænkesæt.

Den samlede investering er 250.000 kr.

Det er planen at Bork Havn Camping også skal stå for driften af denne plads.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Sikring af overnatningskapacitet til surf-turister.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der på havneområdet er afsat en anlægspulje på 1.587.000 kr. årligt.



Side 2 af 2

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 250

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __6______

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Ny badebro ved Ringkøbing Svømmehal Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Ringkøbing Svømmehal og vinterbaderne søger om midler til en ny badebro ved Ringkøbing Svømmehal
Den planlagte badebro foran svømmehallen tænkes opbygget hen over den eksisterende stenmole (høfde), der ligger
nedenfor den nuværende trappe til fjorden og med stiforbindelse til svømmehallens aktiviteter og faciliteter.
Den nuværende trappe bevares, men der anlægges en ny sti der kan benyttes af kørestolsbrugere.

Selve badebroen og området før badebroen, indrettes også således at det kan benyttes af kørestolsbrugere.

Badebroen bygges hen over den nuværende stenmole uden at ændre noget på stenmolen.

Der vil blive nedgravet 15 støbekasser i stenmolen. Disse støbekasser skal være fundament til 15 stolper, der skal bære
badebroen. Broen vil have en bredde på 150 cm.
Broen skal opbygges med hårdt træ i sorten ”comaro” med riller. Der vil være gelænder på den ene side af broen.

For enden af broen skal der monteres en flydebro på 200 cm x 400 cm, der ligger i niveau med vandoverfladen. Der
etableres en rampe fra broen til flydebroen.
Der er to trapper ned i vandet, en trappe fra flydebroen og en trappe fra broen. Broen laves i 3 sektioner som kan fjernes
ved isskruninger.
På den vestlige side af flydebroen etableres et trin ned i vandet i hele flydebroens bredde – 400 cm.
Der er rækværk på den østlige side af flydebroen, der vender ind mod broen. På flydebroen etableres en bænk ind mod
broen mod øst.

Handicapadgangen ned i vandet kan etableres på såvel broen, som på flydebroen, idet der vil være adgang for
kørestolsbrugere begge steder. Brugerne ønskes inddraget i en dialog, inden der tages endeligt stilling til en løsning.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Der vil være en naturlig sammenhæng mellem de indendørs faciliteter i svømmehallen og de udendørs

muligheder der er i Fjorden. Samtidig sikres handicap-tilgængelighed.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:



Side 2 af 2

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 800

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___7_____

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Adgangsvej og udvidet p-plads ved broen til Hindø Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

De seneste år er Hindø i Stadil Fjorden blevet mere og mere besøgt. Ikke mindst efter etableringen af en stabil
broforbindelse til øen.
Der er ikke adgang for biler på øen, og den nuværende p-plads ved broen har en nuværende kapacitet på 4-5 biler,
hvilket ikke er dækkende for behovet.
Projektet er at udvide p-arealet med yderligere 5-6 p-pladser samt sikring af adgangsvejen, som ikke har den fornødne
kapacitet til den megen trafik.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Sikring af parkeringskapacitet til Hindø

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at arealet ikke er kommunalt ejet. Anlægsudgiften er af mindre karakter

og kan eventuel finansieres af ledige driftsmidler eller i forbindelse med prioriteringen af det i

forvejen afsatte anlægs- eller driftsbudget for 2022.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 200

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter 25 25 25 25 25



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___8_____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer:mijor

Projektnavn: Højresvingsbane fra Søndervig landevej til Houvig Klitvej samt sti mellem

signalregulering og ny rundkørsel Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

I forbindelse med en øget trafikmængde på Houvig Klitvej til blandt andet Lalandia, er der ønske om at
få etableret en højresvingsbane på Søndervig Landevej i krydset ved Badevej/Søndervig Klitvej.
Etablering af højresvingsbanen vil aflaste i det nuværende signalanlæg, så ligeud-kørende ikke skal
vente til afviklingen af trafikken mod nord er færdig. Højresvingende i krydset forventes fremover, at
skulle holde tilbage for endnu flere gående i fodgængerovergangen, og dermed vil denne ventende
trafik, blive til en større belastning for antallet af trafikanter som kan komme lige over i krydset. I
forbindelse med projektet ønskes samtidig etableret en sti i den nordlige side af Søndervig Landevej
fra signalreguleringen og til den nye rundkørsel, for at sikre en god afvikling af cykletrafikken i
området.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Øget fremkommelighed, samt øget turist venlighed.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 3.300

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __9______

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer:

Projektnavn: Nyhavn – trafikforhold samt anlæg af parkeringsplads

Funktion:

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Planlægningen for udarbejdelse af lokalplanen for Nyhavn er nylig opstartet. Først ved udarbejdelse af
lokalplanen bliver det endeligt bestemt, hvor parkeringspladsen skal placeres. Der er indkommet
forslag om at den bør placeres i den sydlige del af Nyhavn – og ikke i den nordlige del som
administrationen har lagt op til. Placering af parkeringspladsen har selvsat stor betydning for hvilke
trafikafledninger der bør vælges fra Nyhavnsområdet. Lokalplanen forventes vedtaget omkring
årsskiftet. Nedenstående skema tager udgangspunkt i at parkeringspladsen placeres i Nyhavns
nordlige ende.
I forbindelse med en større udbygning af Nyhavnsområdet, kan der opstå vejtilslutninger mv. som
kræver mindre ombygninger på det overordnede vejnet. For at kunne imødekomme disse ønsker, kan
der være behov for midler til mindre vejprojekter som følge af dette. På grund af projektets stadie er
disse udgifter ikke medtaget i nedenstående skema.
Midler som pt. er afsat til parkeringsplads er kun til en mindre midlertidig parkeringsplads.

Skiltning

Administrationen vurderer, at uanset udfaldet om, hvad der skal ske med Badevej, så vil det være

hensigtsmæssigt at få foretaget en gennemgang og eventuel revision af de eksisterende skilte – både

for kørende og cyklende – i og omkring Søndervig.

Med etablering af et større offentlig tilgængeligt parkeringsareal i Nyhavn og dermed fredeliggørelse

af Søndervig bymidte, foreslår administrationen, at der afsættes midler til bedre skiltning i byen. Når

det er besluttet, hvor parkeringsarealet skal etableres foreslås det derfor, at der ses på mulighederne

for etablering af elektronisk p-henvisning således, at mest mulig søgetrafik i bymidten kan reduceres.

Administrationen foreslår, at der afsættes 200.000 kr. til undersøgelse af skiltning i og omkring

Søndervig.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Øget fremkommelighed, samt øget turist venlighed.
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3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 4.700

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ____10____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer: Mivej

Projektnavn: Sønderupvej – sideudvidelse og opgradering

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Sønderupvej er i dag en hårdt belastet og forholdsvis smal landevej i forhold til trafikbelastningen.
Den midterste del af vejen og cykelstien er i 2020 udvidet til en vejbredde 8 meter og forlagt i
forbindelse med større udvidelser af mejericentret ved Arla, se figur 1.

Figur 1 Den i 2020 ny anlagte vejforlægning på Sønderupvej

Derved er der nu en vestlig strækning, markeret rødt, på 1,8 km og en østlig strækning, markeret
blåt, på 1 km, som ikke er forbedret/udvidet, se figur 2



Side 2 af 3

Eneste forbedringer på disse strækninger er, at der i 2018 blev lavet dobbeltrettet cykelsti vest for
Arla. Øst for Arla kan cyklister forsætte til Nørre Vium Kulturcenter eller via den mindre trafikale
Ejstrupvej til Egeris.

En trafiktælling fra 2018 viser en årsdøgntrafik på 1600 køretøjer hvoraf 180 (11 %) er lastbiler.
Der er samtidigt også meget landbrugstrafik på strækningen.

Vejen er 6,6 til 7 m bred. Cykelstien på strækningen vest for Arla er 2 meter bred adskilt fra vejen
med mindst 1,5 m skillerabat.

Vejforløbet på den vestlige strækning er præget af flere horisontal- og vertikalkurver mens den
østlige strækning er mere flad og lige. Rabatterne er ofte opkørte på den vestlige strækning pga.
store køretøjer kombineret med det kurvede forløb

Afvandingen på vejen er enkelte steder ikke alt for god og bør forbedres samtidig med en
opgradering af vejen.

I henhold til kommunens Vejplan bør en klasse 1 vej minimum være 7 m bred (belagt bredde) med
kantlinjer og midterstribe samt baggrundafmærkning i kurver med radius mindre en 500 m.

Sideudvidelsen vil foregå ved at udvide vejbredden med 25 cm i begge sider i det nuværende
vejprofil. Derved benyttes de eksisterende grøfter og det eksisterende vejareal.

Figur 2 Sønderupvej vestlig og østlig strækning.
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Det ser ud til at være muligt at lave vejudvidelsen på 50 cm samt afvandingsforbedringer inden for
det eksisterende vejareal. Hvis ikke vil det kun kræve en meget begrænset arealerhvervelse. Det
vil dog kræve ændring af helleanlæg samt opsætning af pullerter og kantpæle.

En større udvidelse end de 25 cm i hver side vil kræve flytning af grøfter, køb af jord og vil komme i
karambolage med både cykelstien syd for og gravhøje nord for Sønderupvej. Hvis dette er
tilfældet, så vil det kræve forundersøgelse af strækningen (ca. 250.000 kr) og vil ikke være mulig at
udføre før 2023.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Større fremkommelighed vil gavne alle bilister på Sønderupvej, hvilket der er behov for pga. den
massive erhvervstrafik på vejen. Sideudvidelsen vil gavne både biltrafikken men især også
virksomhederne og dermed fastholdelse af erhverv i nærområdet.

Desuden vil sideudvidelsen sikre vejkapitalen fordi kanterne på asfalten og rabatterne ikke bliver
kørt i stykker.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 4.500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___11_____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer: Mijor

Projektnavn: Sideudvidelser

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

1. Projektbeskrivelse:

Administrationen søger om at puljen til sideudvidelse øges med 1.5 mio. kr. Puljen skal hjælpe
erhvervsbelastet veje i kommunen ved udføre projekter som f.eks. vej udvidelser,
traktorvigepladser og forbedringer for modulvogntog.

Dette vil øge fremkommeligheden for billister og tung transport på kommunens veje, samt gøre det
nemmere for administrationen at mødekomme henvendelser fra f.eks. erhvervet.

I 2022 ansøges der om yderligere 1.8 mio. kr. for at kunne etablere ny vej for Vestas i Ringkøbing.
Dermed skal Vestas store transporter ikke gennem krydsene ved V. Strandsbjerg/Smed
Sørensens vej og Torvegade/Enghavevej. (supplement til allerede afsat midler til projekt
Kørselsforhold for specialtransporter fra Vestas i Ringkøbing, dette vurderes ikke til at være
tilstrækkelig på grund af nye oplyser omkring V. Strandsbjerg vejopbygning)



Side 2 af 3

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Forbedring af vejnettet for privat og erhvervs trafik.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der fra 2021 er oprettet en anlægspulje på 2.500.000 kr. årligt til

sideudvidelser. Det bemærkes, at det oprindelige budgetforslag til budget 2021 for oprettelse af

anlægspulje til sideudvidelser lød på 5.000.000 kr. årligt.



Side 3 af 3

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 3.300 1.500 1.500 1.500 1.500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___12_____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer: Kahol

Projektnavn: Anlægspulje til mindre anlægsprojekter

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

1. Projektbeskrivelse:

Ved ændrede trafikmønstre kan der af og til opstå behov for mindre ombygninger af kommunens
vejnet. Det kan f.eks. være en nystartet virksomhed, som generer en større mængde tung trafik på
en strækning eller i et kryds eller en eksisterende virksomhed som udvider deres produktion, og
dermed øger transportbehovet til og fra virksomheden. Det kan også være øgede trafikmængder
og/eller ændrede busruter i forbindelse med ændringer i skolestrukturen, som giver behov for
ombygninger.

Ind i mellem kan der også være behov for at foretage ændringer af eksisterende løsninger som
ikke fungerer som tilsigtet.

Der søges derfor midler til en anlægspulje til mindre anlægsprojekter.

For eksempel kan puljen bruges til følgende projekttyper:

 Ombygning/udvidelse af kryds, f.eks. etablering af overkørbare arealer eller svingbane(r).

 Forstærkning af rabatter på kritiske strækninger

 Sideudvidelser på kortere strækninger

 optimering af afvandingsforhold

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Anlægspuljen vil give mulighed for at handle hurtigt, når der konstateres et behov for ombygninger,
og er dermed sikre fremkommeligheden i kommunen.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:
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4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der i forvejen er afsat en anlægspulje til diverse småprojekter på

548.000 kr. årligt og at der fra 2021 er oprettet en anlægspulje på 2.500.000 kr. årligt til

sideudvidelser. Det bemærkes, at det oprindelige budgetforslag til budget 2021 for oprettelse af

anlægspulje til sideudvidelser lød på 5.000.000 kr. årligt.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___13_____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer: Kahol

Projektnavn: Vennervej – forundersøgelse af sideudvidelse og opgradering

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Vennervej er en ca. 4,3 km lang klasse 1 vej (trafikvej, gennemfart) mellem Lem og Velling. En
trafiktælling fra 2020 viser en årsdøgntrafik på 1745 køretøjer hvoraf 9,1% er lastbiler. Der er
desuden også meget landbrugstrafik på strækningen.

Vejen er 6,5 m bred og derudover er der langs vejen en 1,75 m bred dobbeltrettet adskilt fra vejen
af en 1 m bred skillerabat.

Vejforløbet er præget af mange horisontalkurver samt delstrækninger med bebyggelse tæt på
vejen. Der er også mange sideveje og overkørsler på strækningen.

Afvandingen på vejen og cykelstien er mangelfuld, hvilket resulterer i, at der i peioder med
regnskyl er flere delstrækninger på cykelstien, som står under vand. Den mangelfulde afvanding
kombineret med vejens forløb og bredde, resulterer også i, at rabatterne ofte er opkørte. Meget af
det opkørte grusmateriale, ender tilmed på cykelstien på grund af den smalle skillerabat. Både
vandproblemet og grus på stien udgør en trafiksikkerhedsrisiko for cyklister.

I henhold til kommunens Vejplan bør en klasse 1 vej minimum være 7 m bred (belagt bredde) med
kantlinjer og midterstribe samt baggrundafmærkning i kurver med radius mindre en 500 m.
Afvanding bør ske til grøfter eller trug. Det bør også sikres at der ikke er påkørselsfarlige
genstande inden for sikkerhedszonen, som ved en hastighedsbegrænsning på 80 km/t er 6 m
bred. Antallet er overkørsler bør reduceres mest muligt.

Det vil ikke være muligt at udvide vejen samt lave afvandingsforanstaltninger inden for det
eksisterede vejareal. Hvilket betyder, at såfremt projektet skal gennemføres skal der erhverves
arealer.

Der søges midler til gennemførelse af en forundersøgelse af strækningen, for at klarlægge
omfanget af en eventuel opgradering af vejen samt økonomien heri.



Side 2 af 3

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Større fremkommelighed til og fra virksomheder og dermed fastholdelse af erhverv. Større
fremkommelighed for alle bilister på vejene, hvilket vil højne trafiksikkerheden og måske hjælpe på
tolerancen hos bilister.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.



Side 3 af 3

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ____14____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer: Gemut

Projektnavn: Etablering af 2 minus 1 veje i Ringkøbing-Skjern kommune.

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Det vil være hensigtsmæssigt at etableringer 2 minus1 veje på udvalgte vejstrækninger i
Ringkøbing-Skjern kommune.

En 2 minus 1-vej er en vej, som visuelt kun har et enkelt kørespor, men som er dobbeltrettet og
benyttes af trafikanter i begge retninger. Der er brede kantbaner, afmærket med brudte/punkterede
kantlinjer i begge sider af vejen, der skal benyttes som vigeareal, når to modkørende biler mødes.
Kantbanerne skal også benyttes af cyklister og fodgængere.

De udvalgte vejstrækninger kan f.eks. være;

 Skelmosevej, Stadil.

 Rindumvej, Ringkøbing

 Klevevej, Søndervig

 vesterhavsvej 21, 6990 Ulfborg
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(er ikke nævnt i en prioriteret rækkefølge)
Forsyning går i gang på strækningen i Stadil i perioden 2022 til 2023. (Kræver vejudvidelse 2 mio
kr)

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

En gennemførelse af tiltagene vil øge trafiksikkerhed og forbedre cyklisternes og fodgængernes
forhold inden for den eksisterende vejbredde.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 2.000 1.500 1.500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __15______

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: LBK

Udfærdiget den: Maj 2021

Initialer: Mijor

Projektnavn: Pulje til Byforskønnelse

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

1. Projektbeskrivelse:

Administrationen søger om at den eksisterende pulje til byforskønnelse øges med 1.4 mio. kr.
således at den samlet pulje bliver på 3 mio. kr. Grunden til at administrationen søger om forhøjelse
af puljen, er blandt andet for at kunne følge med Ringkøbing-Skjerns forsyningsprojekter i
kommunen.

Der er ofte stor usikkerhed omkring hvilke forsyningsprojekter der kommer hvert år, vil øgning af
puljen gøre det nemmere at følge med Forsyningen, derudover vil der også være plads i puljen til
at lave generelle forskønnelser uden relation til Forsyningen.

Kendte kommende forsyningsprojekter:

Kloster etape 5 - Ombygning af rundkørsel ved Brugsen. Krydset fungerer ikke sådan som det er
lavet.
Troldhede, Dalgasgade - Forsyningen skal grave Dalgasgade op og i den forbindelse vil det være
muligt at forbedre vej geometrien således at det passer til fartgrænsen og optimere den for det
tungetransport der køre igennem byen.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Det er billigere at udføre forskønnelses projekter, i samarbejde med Forsyningens kloak projekter.

Derudover vil det hæve kommunens attraktivitet overfor bosætning og turisme.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi
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FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___16_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Pulje til remix af veje Funktion: 02.28.23/02.28.12

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Kommunens klasse 1 veje er generelt de mest trafikerede kommuneveje, samt de vigtigste

trafikkorridorer for persontrafik og erhverv. Mange af klasse 1 vejene er i for dårlig stand, men de er

dyre at renovere og asfaltbudgettet rækker ikke hertil. Der er pt. afsat ca. 23 mio. pr. år til vedligehold

af kommunens asfaltveje, men teoretiske beregninger viser at der skal anvendes omkring 50 mio. for

at fastholde den nuværende vejkapital.

Remix er en metode hvor den eksisterende asfalt genanvendes på stedet. Asfalten opvarmes og de

øverste 3-4 cm. rives op og mixes med nye asfaltmaterialer inden det lægges tilbage på vejen.

Remix anvendes når der er tegn på begyndende nedbrydning af belægningen, herunder krakelering,

sporkøring mv.

Remix kan anvendes på strækninger hvor der stadig er en belægning med en vis tykkelse og styrke.

Inden igangsætning på en given strækning bliver den nuværende tilstand analyseret så den optimale

tilsætning af nyt bindemiddel og asfaltmateriale kan bestemmes.

Remix er en hurtig, billigere og mere grøn metode og giver en god forøgelse af vejkapitalen.

I skemaet herunder er der udvalgt en række klasse 1 veje på landet, som vil være oplagte til Remix.

I skemaet er angivet bedste bud på seneste renoveringssår for de enkelte strækninger. Vejenes tilstand

ændrer sig hele tiden, afhængig af bl.a. vintervejret og dermed vil seneste renoveringsår pludseligt

kunne rykke sig. Hvis asfalten bliver for ringe, er det ikke længere muligt at remixe, og en renovering

vil blive efter de traditionelle metoder, som er langt mere kostbar. Derfor er det vigtigt at der ikke

ventes for længe.

Prisen vil afhænge af mængden der udbydes. Generelt er det sådan, at jo større et areal der udbydes

des billigere blive prisen pr. m2
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2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur så den lever op til behovet for både persontransport og erhvervstransport.

Projektet vil også bidrage til målet om at driftsmidlerne til kommunevejene udnyttes optimalt, og at

vejkapitalen bevares og forøges. Klasse 1 vejens standard tilpasses den nødvendige brug.

Under udførelse er der bedre fremkommelighed i forhold til traditionelle asfaltarbejder

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Der følges løbende op på kommunens vejkapital

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at kommunens budget til asfaltarbejder fortrinsvis er afsat som et

driftsbudget. I forbindelse med godkendelse af driftsbudgettet for 2021 til asfaltkontoen forhøjet med

5.000.000 kr., 4.500.000 kr. i 2022 og 3.000.000 kr. fra 2023 og frem. Det årlige budget fra 2023 udgør

22.000.000 kr. inkl. anlægspulje på 1.000.000 kr.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __17______

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Pulje til Forsyningsarbejder - opgradering af veje og fortove.

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

____X____ Omflytning af eksisterende forslag ___X______ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Ringkøbing Skjern Forsyning planlægger omfattende renoveringsarbejder af ledningsnettet i de næste

mange år, og det er ønsket at det nuværende gode samarbejde kan fortsætte, således den efterfølgende

retablering af vejene udføres fornuftigt og ordentligt. Med en god planlægning vil de enkelte veje

kunne gives de relevante løft samtidig med at der renoveres forsyningsledninger og vejen alligevel er

gravet op.

Puljen skal dække udgifter forbundet med bl.a. udskiftning af vejafvandingsledninger, hævning eller

udskiftning af kantsten, renovering af fortov, forbedring af vejens opbygning/bæreevne samt nye

slidlag.

Med puljen opnås en væsentligt øget vejkapital og langtidsholdbare løsninger. Der er tale om projekter

hvor hele vejen renoveres på én gang i et samarbejde mellem forsyningen og kommunen, og generne

for trafikanter og beboer langs vejene bliver dermed minimeret.

Eksisterende budgetmidler, til samarbejdsprojekter med Forsyningen, er inddraget i puljen, herunder

en eksisterende bevilling på 1,6 mio. i 2022 og 1 mio. i overslagsårerne, og midler til Hvide Sande på

3.043 mio. i hvert af årene i 2022 og 2023.

I perioden 2022 – 2025 forventes det at blive relevant med samarbejdsprojekter i f.eks. Kloster,

Grønbjerg, Ringkøbing, Hvide Sande, Lem, Ølstrup, Stadil og Troldhede

Ringkøbing-Skjern Forsyning har et anlægsbudget, til kloakrenovering, på 30 mio. de næste mange år

og erfaringstal viser, at Forsyningens anlægsprojekter afføder en udgift på ca. 20% til renovering af

veje. Dertil en udgift til slidlag på ca. 12,5% af Kommunens anlægsudgift. Dette svarer til en

anlægspulje på 6,750 mio. kr. årligt.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur og om at udnytte driftsmidlerne optimalt.

Vejkapitalen forbedres, og de enkelte renoveringsprojekter bliver generelt billigere når der

samarbejdes.

Generne for trafikanter og beboer langs vejene bliver mindsket når arbejderne samles.



Side 2 af 2

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Vejkapitalen følges løbende.

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter –
forhøjelse af pulje

5.136 5.736 5.750 5.750 5.750

Renovering af vej i
Hvide Sande

-3.043 -3.043

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __18______

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Pulje til følgearbejder i forbindelse med asfaltering

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Ifm. slidlagsarbejder på kommunens veje er der ofte behov for opgradering af vejens elementer

herunder kantsten og fortov. Det giver generelt rigtig god mening at arbejderne samles, således at der

tænkes hele vejen rundt på en og i samme arbejdsgang.

Ved slidlagsarbejder er der f.eks. ofte behov for at hæve kantstenene for at give plads til asfalten, og

dermed vil det eksisterende fortov samtidig skulle retableres. Og selvom kantsten og fortove ikke

nødvendigvis er totalt nedslidte vil det ofte give god mening, at udskifte det hele på samme tid, fremfor

at komme tilbage indenfor få år.

Pt. er det oftest belægnings- og fortovskontoen der dækker disse arbejder, og midlerne til nye

belægninger og til udskiftning af fortove anvendes dermed ikke optimalt.

Udfordringen er, at de driftsmidler som er til rådighed til f.eks. renovering af fortove ikke

nødvendigvis er bedst anvendt til de projekter som kræver slidlag. Hvis fortovskontoen skal dække

disse arbejder, vil der være fortove som er langt mere udskiftningsklare, men som ikke kan skiftes

fordi pengene er brugt til asfaltprojekterne.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur så den lever op til behovet for både persontransport og erhvervstransport.

Projektet vil også bidrage til målet om at driftsmidlerne til kommunevejene udnyttes optimalt, og at

vejkapitalen bevares og forøges.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Vejkapitalen følges løbende

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker,



Side 2 af 2

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 1000 1000 1000 1000 1000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ____19____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Afvanding af parkeringsplads ved kirken i Hvide Sande

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Parkeringspladsen ved kirken i Hvide Sande betjener bl.a. strandgæster, som parkerer bilen for at gå

langs Vestergade ned til stranden. Der er afsat midler til en renovering og omlægning af pladsen, så

den får samme udtryk som den private del af pladsen hvor der tidligere var rådhus. Renoveringen har

været planlagt siden den nye rundkørsel blev anlagt på stedet.

Afvanding fra p-pladsen løber i spildevandsledningen og RSF har anmodet om, at kommunen ændrer

på forholdene. Der skal derfor etableres en ny vejafvandingsledning fra pladsen og ned i

havnebassinet. Ledningen anlægges så den fremover også vil kunne håndtere vejvand fra det

sydøstlige boligområde samt de private parkeringsarealer.

Området er i spildevandsplanen udlagt til nedsivning, men det fungerer ikke da faskiner mv. sander

meget hurtigt til og det er ikke muligt at spule sandet ud.

Afvandingsprojektet skal udføres inden pladsen kan færdiggøres.



Side 2 af 2

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur, ligesom tilgængeligheden til parkering og adgang til stranden vil blive forbedret.

Når afvandingsprojektet er gennemført, kan pladsen renoveres som planlagt. Pladsens funktion vil

blive optimeret med ny indretning for parkering og busholdeplads mv.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Parkeringspladsen tilpasses rundkørslen og forskønnes med ny indretning og belægning mv.

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 1500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___20_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Omlægning af belægning på Vester Strandsbjerg i Ringkøbing

Funktion: 02.28.23/02.28.12

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

På Vester Strandsbjergs inderste del i den bevaringsværdige del af Ringkøbing midtby, er vejen belagt

med Chaussesten på ca. 100m. Chaussestensbelægningen er i dårlig forfatning, bl.a. på grund af

manglende fald og dermed dårlige afvandingsmuligheder.

Vej og Park får løbende mange klager over vandsprøjt på fortovet og på husene, og der er klager over

trafikstøj fra den ujævne belægning. Husene ligger helt tæt op ad vejen på den pågældende strækning.

Vej og Park udlægger løbende ny stenmel i fugerne på strækningen, men det bliver hurtigt kørt op igen

fordi regnvandet ikke kan komme væk.

Der ønskes afsat midler til en omlægning af belægningen, samtidig med en renovering af afvandingen.

Belægning vil blive etableret med fast fuge, således der ikke fremover skal tilføres stenmel.



Side 2 af 2

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur samt et mål om at udnytte driftsmidlerne optimalt.

Med renovering af den gamle chaussestensbelægning vil borgere i området opleve mindre trafikstøj og

der vil være mindre vandsprøjt fra trafikken når vandes kan afledes.

Belægningen vil desuden være mere driftsvenlig.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Der vil komme færre klager fra borgere langs vejen.

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der i 2022 er afsat et samlet drifts- og anlægsbudget på 23.762.000 kr.

til asfaltabejder.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 600

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___21_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Elektronisk parkeringshenvisning i turistområder

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Der har i en længere årrække været drøftet muligheder for at anvende elektroniske og dynamiske

parkeringssystemer på udvalgte lokaliteter med mange turister. Formålet med elektronisk

parkeringshenvisning er at styre hvor der parkeres, sådan at centerbyerne ikke overbelastes af unødig

trafik.

Systemet vil kunne bidrage til at sikre at bl.a. turister ikke skal ligge og ”cirkle” rundt i byen for at finde

en parkeringsplads. Parkeringssøgning er en de største kilder til en trafikbelastet midtby.

Et system med videoregistrering på udvalgte parkeringspladser ønskes udrullet til de største

turistområder i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Ringkøbing

2. Søndervig

3. Hvide Sande.

Systemets anvendelse i Hvide Sande er betinget af et samarbejde med Havnen, fordi de fleste offentlige

parkeringspladser er ejet af havnen.

Behovet for henvisninger i Skjern, Tarm og Videbæk vurderes ikke at være på samme niveau som

turistbyerne, da lokalbefolkning har godt styr på parkeringsforhold.

Systemet bør afprøves i Ringkøbing i ca. et år, og evalueres inden det rulles ud i de øvrige 2 turistbyer.

Prisen for etablering af elektronisk parkeringshenvisning, på relevante p-pladser og en samlet

oversigtstavle på indfaldsveje skønnes til ca. 10 mio. Turistbyer = 5 mio. Øvrige = 5 mio.

Hvis projektet skal realiseret, er det et krav fra TMU, at handelsstandsforeninger bidrage økonomisk

til etableringen og evt. efterfølgende drift.



Side 2 af 2

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur og vil desuden bidrage til et mål om bedre tilgængelighed i kommunens byer.

Turister vil lettere kunne finde rundt i byerne, og det vil blive en mere positiv oplevelse at besøge

kommunen. Gæstetilfredsheden med veje og infrastruktur vil blive højere, og projektet støtter således

også op omkring turismepolitikkens målsætning 6.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at forslaget bør kvalitetssikres i forhold til investeringen og de høje

driftsudgifter ved investeringen. Forslaget er ikke tydligt i forhold til hvad der er kommunens andel og

hvad der er den private andel – både med hensyn til anlæg og drift. Det bemærkes videre, at der ikke

opkræves p-afgifter på de offentlige p-pladser.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 2.000 3.000 3.000 2.000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter 500 1.000 1.500 1.500 1.500



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __22______

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Opgradering af belysning i fodgængerfelter

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Belysningen ved fodgængerfelter skal sikre, at bilisterne ser de fodgængere, der skal krydse vejen.

Såfremt det eksisterende gadelys ikke giver et tilstrækkeligt lysniveau, skal et fodgængerfelt belyses

særskilt. Stikprøver på kommunens veje viser at de fodgængerfelter som er belyst af det normale

gadelys, generelt ikke er tilstrækkeligt belyst i henhold til vejreglerne. Dette skyldes til dels

udskiftningen til LED, som er en mere direkte belysning i forhold til de gamle armaturer som lyste

mere rundt og dermed belyste et større areal.

For at sikre at kravene er opfyldt, skal der generelt opsættes to belysningsmaster, som forsynes med et

armatur med fodgængeroptik. Derudover opsættes indefra belyste fodgængertavler på masterne.

Et anlæg bestående af to belysningsmaster inkl. armatur med fodgængeroptik, samt en indefra belyst

fodgængertavle koster ca. 60.000 kr. inkl. montage.

I kommunen findes der i alt ca. 110 fodgængerovergange som er vurderet til opgradering.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur samt et mål om at antallet af uheld i trafikken mindskes og trygheden øges.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Antallet af fodgængerfelter som lever op til vejreglernes krav om belysning.

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 2000 2000 2000 1000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___23_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Udskiftning af LED-armaturer i gadelys

Funktion: 02.28.13

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

For snart 10 år siden igangsatte Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Skjern Forsyning i

samarbejde et projekt med udskiftning af kommunens gadebelysning til LED med henblik på

energibesparelser. Projektet har betydet store besparelser på energi, og en tiltrængt opgradering af

gadelysets kapital. Den forventede levetid på LED-armaturerne blev vurderet til at være 12-15 år.

LED-armaturerne har nu en alder der betyder at de skal udskiftes løbende hen over de nærmeste år.

Frem mod 2030 forventes der at skulle udskiftes 7.230 enheder og der er i samarbejde med

Ringkøbing-Skjern Forsyning udarbejdet budgetforslag og plan for udskiftningen. Planen følger den

oprindelige plan for udskiftningen til LED. Med de nuværende priser vil udskiftningen koste 2.000 kr.

pr. enhed svarende til en samlet udgift på 14.460.000 kr. for perioden 2023-2030.

Udgifterne til udskiftningen kan evt. lånefinansieres, da der er tale om energibesparelser.

Det vurderes, at udskiftningen af LED-armaturerne kun vil have en mindre driftsmæssig besparelse.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at Ringkøbing-Skjern Forsyning følger samme plan for udskiftning af

deres LED-armaturer. Som følge heraf vil kommunens betaling til forsyningen i en periode stige jf. den

indgåede aftale med RS-Forsyning. Jf. den nuværende investeringsplan vil der blive pres på

driftsbudgettet i 2025-2027, hvor betalingen for afdrag og forrentningen topper for herefter at falde

igen. Driftsbudgettet vil blive revurderet løbende ved de kommende budgetlægninger.



Side 2 af 2

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 788 5.052 1.318 7.302

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___24_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Affaldssortering – intelligente skraldespande

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Der arbejdes pt. med muligheder for affaldssortering langs veje, torve, p-pladser, rastepladser og

stranden. Metoderne er ikke fastlagt endnu, men der skal inden længe udarbejdes en strategi for

affaldshåndtering og kildesortering i det offentlige rum.

Indtil strategien er på plads er der mange ubekendte ift. fremtidens systemer, men intelligente

løsninger, herunder intelligente skraldespande vil forventeligt indgå i strategien.

En intelligent skraldespand komprimerer affaldet og reducerer belastningen både på miljøet og på

driftsomkostningerne idet antallet af affaldsstativer vil kunne halveres. Skraldespanden vil desuden

have tømmeanmelder.

En intelligent skraldespand koster ca. 30.000,- kr. pr stk. og der findes i dag ca. 764 skraldespande i

kommunens offentlige rum. Antallet vil teoretisk set kunne halveres og udskiftes med en intelligent

løsning. Men behovet for affaldsstativer hænger tæt sammen det antal fraktioner der skal sorteres, og i

stedet for en halvering af det nuværende antal spande, kan der således også blive tale om en væsentlig

forøgelse af antallet af spande pr. lokation.

Der er igangsat et forsøg med intelligente skraldespandsløsninger ved Havnen og på torvet i

Ringkøbing. Forsøget evalueres ultimo 2021, og der ønskes reserveret midler til en efterfølgende

udrulning af den valgte løsning.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til kommunens Natur- og ressourcepolitik om genanvendelse i form af

kildesortering af affald i byerne.

Projektet vil desuden bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at udnytte driftsmidlerne

optimalt.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:



Side 2 af 2

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at en investering i 382 enheder (halvdelen af 764) vil betyde en samlet

investering på 11.460.000 kr. Det bemærkes videre, at der ikke foreligger en business-case på

projektet. Der er således ikke taget stilling til eventuelle driftsmæssige konsekvenser herunder

driftsbesparelser ved investeringen.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 2000 2000 2000 2000 2000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___25_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Opgradering af cykelstien fra Stauning til Skjern

Funktion: 02.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

Der ønskes en opgradering/renovering af cykelstien mellem Skjern og Stauning. Stien ligger for lavt i

terrænet og den kan derfor ikke afvande. Stien kan ikke hæves idet afvanding fra vejen løber hen over

stien.

Der er behov for rabatskrælning, opretning og slidlag samt ekspropriation af arealer til etablering af

regulære grøfter eller trug.

Stien forløber på hele strækningen fra Stauning til Skjern, i alt ca. 6,5 km. Stien er meget smal som

dobbeltrettet cykelsti – ca. 1,7m – og det kan i planlægningen overvejes om stien samtidig skal

sideudvides til 2,5 m. Sideudvidelsen er absolut den største udgift.



Side 2 af 2

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur så den lever op til behovet for både persontransport og erhvervstransport.

Projektet vil desuden være med til at opfylde målene i turismepolitikken og fritidslivspolitikken bl.a.

om at fremme adgangen og tilgængeligheden i naturen.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 3.600

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. __26_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Pulje til fortovsarbejder ifm. udrulning af fiber

Funktion: 02.28.22

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

De seneste år er der arbejdet med udrulning af fiber rundt omkring i hele kommunen. Mange steder er

arbejderne afsluttet, men der er stadig huller i nettet som skal lukkes, herunder både i centerbyer, det

åbne land og småbyer på landet.

I 2021 vil der blive lagt ca. 355 km fiber ned i kommunen. Arbejdet fortsættes i 2022 og forventes ikke

afsluttet før i 2025.

I forbindelse med gravearbejderne til nedlægning af fiber i byerne er det vigtigt at der er mulighed for

at samarbejde med den pågældende entreprenør om samtidig udskiftning af bl.a. udtjente fortove,

eller andre dårlige belægninger. Hvis ikke der f.eks. kan leveres nye fliser til nedslidte fortove rundt

omkring i kommunen, vil de samme fortovsfliser blive lagt tilbage ved retablering og der skal rodes i

gaden igen for at skifte fliserne på et senere tidspunkt i stedet.

I praksis er f.eks. ofte sådan at entreprenøren graver i halvdelen af fortovet, og hvis fliserne er dårlige

vil han skifte på denne halvdel. For at undgå et fortov med halvt nye og halvt gamle fliser, kan vi med

puljen sikre et fortov som afsluttes pænt med nye fliser på hele strækningen.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur.

Projektet vil også bidrage til målet om at driftsmidlerne til kommunevejene udnyttes optimalt, og at

vejkapitalen bevares og forøges.

Der vil ske en udskiftning af nedslidte fortove rundt omkring i kommunen gennem økonomisk

fordelagtige samarbejdsløsninger.



Side 2 af 2

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der tidligere er oprettet en anlægspulje til formålet. Her er der et

restbudget på 494.000 kr. i 2021 og der er ikke afsat yderligere midler hertil.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 700 700 700 700

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ____27____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 4. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Sikring af oversigtsarealer i vejkryds

Funktion:2.28.23

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag _____x____ Nyt forslag

1. Projektbeskrivelse:

I vej- og stikryds med manglende oversigt på grund af f.eks. høje beplantninger og hække, er der

generelt en forøget risiko for trafikuheld. Langs mange af kommunens veje er dette problem stigende

bl.a. på grund af en voksende mængde elcykler. Elcyklerne kører med højere hastighed end

almindelige cykler, og det er derfor endnu mere vigtigt at der er fri udsigt, hvis bilisterne skal nå at

blive opmærksom på en cyklist som nærmer sig krydset.

På lokaliteter hvor hjørnearealer er privatejede, kan der sikres oversigt ved gennemførelse af en

ekspropriationslignende aftale om tinglysning af servitut om oversigt. Tinglysningen vil betyde at

beplantningen i et afgrænset areal på den pågældende ejendom skal holdes nede i en bestemt højde,

og at der ikke vil kunne bygges eller placeres noget højt i arealet.

Omfanget af de enkelte servitutter vil blive vurderet konkret fra sted til sted, således begrænsningerne

for de enkelte ejendomme minimeres, samtidig med at oversigten sikres.

Der viser sig også ind imellem lokaliteter hvor der allerede er tinglyst en ældre servitut, og hvor der

med fordel kan tinglyses en ny servitut som er mere skånsom ift. ejendommen, men som stadig giver

den nødvendige trafiksikkerhed.

Ved tinglysning af nye oversigtsservitutter ydes der erstatning svarende til arealet størrelse – som

regel betales der en erstatning pr. m2, svarende til halvdelen af arealets ejendomsværdi. Der er

således behov for en budgetpulje for gennemførelse af projekterne.

Af en lang række vejkryds hvor oversigten bør forbedres kan nævnes de 4 følgende:

 Isagervej/Holmegårdsvej i Ringkøbing
 Gamle Houmvej/Tarmvej i Hemmet
 Adelvej/Lambækvej i Højmark
 Juelsgårdsvej/Klostervej i Kloster

Puljen søges til opstart i 2023. I 2022 kan der dermed forberedes og gøres klar til at igangsætte

projektet.



Side 2 af 2

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Projektet vil bidrage til mobilitetspolitikkens målsætning om at vedligeholde og udbygge den trafikale

infrastruktur samt et mål om at antallet af uheld i trafikken mindskes og trygheden øges.

Ved sikring af oversigtsarealer på udvalgte lokaliteter, vil risikoen for trafikuheld på de enkelte

lokaliteter blive formindsket betydeligt.

3. Opfølgningsplan på tiltaget

Der kan løbende følges op på antal kryds med forbedret oversigt.

Analyser af trafikuheld i kommunen vil afspejle om der sker uheld med dårlig oversigt.

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der på Teknik- og Miljøudvalget er afsat en årlig anlægspulje på

2.580.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter - 300 300 300 -

Anlægsindtægter - - - - -

Afledte driftsudgifter - - - - -



skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025

Anlægsforslag
Forslag nr. ___28_____

Udvalg: Teknik- og Miljø

Afdeling/Område: Genbrug

Udfærdiget den:

Initialer:

Projektnavn: Henteordning for husholdningsaffald Funktion:01.38.63

Bedes afkrydset:

________ Omflytning af eksisterende forslag ____X_____ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK

ejendomme.

1. Projektbeskrivelse:

Den lovpligtige henteordning for husholdningsaffald træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune den

1. december 2022. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med en model

hvor henteordningen kommer til at bestå af 1 stk. affaldsbeholder til indsamling af de genanvendelige

materialer ved husstanden og kuber/miljøstationer til indsamling af glas. Det vil sige, at der samlet set

vil blive i alt 2 stk. affaldsbeholdere ved den enkelte husstand. I standardløsningen er størrelsen af

affaldsbeholderen på 360 liter. De genanvendelige materialer vil blive indsamlet i de tre

kombinationer: papir + pap, metal + plast + drikke- og fødevarekartoner samt glas.

Henteordningen er ens for sommerhuse og helårshuse undtagen i forhold til farligt affald.

For tekstiler har administrationen endnu ikke udarbejdet et forslag til udformningen af en

henteordning, da det vurderes, at der fortsat er for stor usikkerhed omkring, hvilke lovkrav der vil

blive stillet. Administrationen afventer derfor indtil videre, at Miljøstyrelsen kommer med en

udmelding.

Økonomi

Etableringsudgiften til henteordningen er overslagsmæssigt beregnet til ca. 24 mio. kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgningsplan på tiltaget:



Side 2 af 2

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der skal etableres en ny fond til ordningen. Det betyder, at der ikke er

afsat midler til etableringsudgiften på de 24 mio. kr. Der er ikke noget til hinder for, at fonden for

henteordningen kan stå i gæld til kommunekassen over en årrække, blot takststrukturen bliver

tilrettelagt efter at der på sigt kommer balance.

De 2 fonde for henholdsvis dagrenovation og genbrugspladser har pt. et samlet tilgodehavende på ca.

23 mio. kr. hos kommunekassen. Dette betyder de 3 fonde tilsammen vil have en gæld til

kommunekassen på ca. 1 mio. kr.

Der arbejdes med, at der fra 2022 opkræves en takst på forhånd til etablering af henteordningen.

Såfremt dette godkendes, vil der sandsynligvis ikke blive en gæld til kommunekassen. Alternativt vil

det være muligt at optage et lån på de 1 mio. kr. hos Kommunekredit.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Anlægsudgifter 22.000 2.000

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter
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