Større anlæg

Brottoliste - større trafikprojekter
Projekt

Beskrivelse

overslagspris

Kanalisering på Søndervig Landevej ved
Søtangevej

Kanalisering ved Adventure golf. Der er registreret nogle uheld på
stedet. Den svingende trafik stiger i takt med flere aktiviteter

1,5 mio

Krydset Skaadsmosevej / Sdr. Ringvej

Rundkørsel

2,5 mio

Kanalisering ved Hjelmevej på Sønder
Klitvej
Krydset Skjernvej/Kongevejen i Videbæk
Lønborgvej - cykelsti ændring

Ønske fra Søndervig beboerforening for mere sikker afvikling

1,0 mio

Tunnel ved Smed Hansens Vej
Rundkørsel på Søndervig Landevej ud for
Klostervej

ombygning af kryds på grund af uheld
Cykelstien på Lønborgvej ligger helt ud til vejkanten og der er derfor
skiltet med 60 km/t. Ved anlæg af sti kan hastighedsbegrænsningen
fjernes.
Ønske fra Lem borgerne, efter at omfartvejen er anlagt
Det er svært at komme ud fra Kloster når trafikken er tæt. Ønske fra
borgere i Kloster

Forprojekt - Ombygning af rundkørsel i
Kloster by.

Ønske fra Kloster by. I første omgang skal der udarbejdes et projekt
for området i samarbejde med borgerforeningen

0,2 mio

Mindre forbedringer af de trafikale forhold
ved ny Ringkøbing Skole

indkørslen til skolen udvides, der etableres kiss and ride og
Rindumvej forbedres

0,8 mio

Ny vej til Ringkøbing Skole mellem
Forbedringer for trafikanterne til Ringkøbing Skole mv. Projektet vil
Mergelvej og Rindumvej samt cykelsti i eget betyde at Rindumvejs tilslutning til Ndr. Ringvej kan lukkes og der
trace
skal etableres ny vej og sti som ledes under Mergelvej i tunnel
Kanalisering Mergelvej/ny vej til skolen
Tunnel under Ndr ringvej
Trøstrup
Sønderupvej / Skjernvej
Tunnel ved Sdr. Ringvej
Arnborgvej ved køreteknisk anlæg i Skjern

Projektet er kun aktuelt ved gennemførelse afprojektet med en ny vej
til skolen
Ønske om en sikker forbindelse for borgere på og omkring
Rindumvej til Ringkøbing by, Ringkøbing Skole, Rofi mv.
Omlægning af adgangsforhold ved Trøstrup - evt. ny kanalisering. Et
ønske fra erhvervet i Trøstrup
Sønderupvej - ombygning af tilslutningen til landevejen for større
køretøjer
Ønske siden udbygning af Vesttarpområdet
Krydsombygning eller sideudvidelse på en strækning - på grund af
uheld
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1 mio
0,7 mio
1,5 mio
2 mio

5,2 mio
1,2 mio
2 mio
1 mio
1 mio
1,5 mio
1,5 mio
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Sideudvidelser af klasse 2 veje

Skal vurderes nærmere i vejplan

pulje

Div. forundersøgelser - udlagte omfartsveje

Ønske om at vejene fastlægges mere nøjagtigt, bl.a. af hensyn til
planlægning samt borgerene på strækningen

pulje

Signalanlæg i krydset
Enghavevej/Skolevænget,

Opfølgning på lokalplan for skolegrunden (gl. Ringkøbing skole)

Ny belægning i gågaden i Ringkøbing

skal udføres i 2017 ifm udskiftning af fjernvarme

3,0 mio

Forskønnelse af Nygade - gågadens
gennemføres evt. over puljen til byforskønnelser
forlængelse i Ringkøbing. Herunder også
ændringer i Nørregade (den ensrettede del)

2,5 mio

Ændring af vejprofil på skolevænget

opfølgning på lokalplan for skolegrunden (gl. Ringkøbing skole)

1,0 mio

Forskønnelse af Vestergade i Ringkøbing

opfølgning på lokalplan for skolegrunden (gl. Ringkøbing skole)

0,7 mio

1,4 mio

Div. vejprojekter i forbindelse med
Opfølgning på Ringkøbing K
Ringkøbing K, herunder kanalisering på
Vellingvej
Rundkørsel Søndergade/Vestergade i Hvide Øget trafik til havnen - projektet hænger sammen med en forbedring
Sande
af Vestergade til blandet trafik for godstransport og gående/cyklende
til stranden

?

1,0 mio

Forbedring af Vestergade i Hvide sande

øget godstransport til havnen og turister til stranden gør vejen uegnet
til formålet.

2,5 mio

Søndervig. Ombygning af signalanlægget i
Søndervig.

Ombygning af signalanlægget for en generel forbedring af
trafikafviklingen i krydset - samt forberedelse til Søndervig Feriepark

?

Søndervig. Ny højre - indkørsel fra
Søndervig Landevej til feriepark

Forberedelse til Søndervig Feriepark. Aflastning af krydset i
Søndervig og bedre adgang til ferieparken

?

Søndervig by mv.

Ændring af Lodbjergsvej funktion til primært at understøtte
fodgængere og cykler og sekundært biler. Fysiske ændringer, samt
ændret vejvisning og parkeringshenvisning.

?

Søndervig by mv.

forprojektering af ovennævnte forslag til ændringer/forskønnelser mv
i Søndervig by, signalanlæg mv.

0,5 mio

Der gøres opmærksom på at alle priser er skønnede priser og vil kunne ændre sig en del
i forbindelse med en evt. projektering/udførelse Der tages forbehold for, at der løbende sker ændringer, og at listen ikke er udtømmende.
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