

NOTAT

Til

Grundejerforeninger langs Vestkystruten
Kopi
Fra

Ole Zilstorff Dalgaard
Emne

Opgradering af Vestkystruten

Land, By og Kultur
Trafik, Vej og Havne
Telefon

9974 1263

Følgende notat har til formål at oplyse om en forestående opgradering af
Vestkystruten. Formålet er at få lavet en bedre tilgængelighed for
brugere af stien, samt opretholde trafiksikkerheden. Projektet bliver
udført med opstart i uge 45 og forventes at blive afsluttet primo april
2014.
Bomme:
Det er valgt at udføre en sanering af de bomme der er opsat på
Vestkystruten. Der findes i dag ca. 60 sæt jernbomme der hårdt medtaget
af det miljø de er opsat i. Der er blevet lavet en vurdering af om samtlige
bomme er relevante og om bommene kunne erstattes af anden form for
foranstaltning. Ved gennemgangen er det vurderet at antallet af
krydsninger med behov for foranstaltninger kan reduceres med ca. 1/3.
Vurderingen er taget på baggrund af at funktionen som barriere for
køretøjer skal være uændret og de bløde trafikanters opmærksomhed ved
krydsning af sommerhusveje skal være opretholdt.
På de 2/3 af stederne hvor der er vurderet behov for foranstaltninger vil
de eksisterende bomme blive erstattet af pullerter af samme type, som på
billedet herunder.

Afstanden mellem dem bliver 130 - 140 cm. Den ene af de 2 pullerter
bliver monteret så det er muligt at vippe, dermed kan maskiner der skal
vedligeholde stien komme igennem.
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Skiltning:
Der vil blive udført en renovering af den eksisterende skiltning langs
Vestkystruten. Eksisterende cykelstitavler vil blive udskiftet til
nedenstående 3 typer:

På de eksisterende bomme er der udvalgte steder monteret en tavle med
forbud mod ryttere samt knallertkørsel. Forbuddet er forsat gældende og
der vil blive opsat tavler, hvor der viser sig et behov for at oplyse om
dette.
Endelig er det aftalt med Sammenslutningen af
sommmerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit ved formand Thue
Amstrup-Jørgensen at der ved indgange til sommerhusområder, hvor der
er opsat henvisningstavler monteres ”hunde skal føres i snor” tavler, som
vist herunder:

Belægning:
Belægningen på Vestkystruten er grusbelægninger, hvor den er
sammenfaldende med private fællesveje. Grusbelægningen vil fortsat
blive vedligeholdt af Ringkøbing – Skjern Kommune i samme omfang
som tidligere aftalt. Sandhuller mv. vil blive udbedret løbende når det
vurderes at være nødvendigt.
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