Fremtidens
byrum
Esbjerg Kommune fremtidssikrer infrastrukturen med intelligente og grønne
løsninger. De gode og attraktive bymiljøer er i fokus, mens elektroniske
p-tavler skal hjælpe bilisterne i Ribe og Esbjerg.
Bedre afvikling af trafikken
Jagten på en p-plads i Ribe og Esbjerg
bliver nemmere, når elektroniske skilte
fortæller om ledige pladser på de største p-pladser. Tiltaget koster 6,5 mio.
kr. Centrale lysreguleringer i Esbjerg
moderniseres med intelligent trafikstyring til 6 mio. kr.

Busdriften optimeres
Erfaringerne med de nye ruter og tider
for bybusserne i Esbjerg viser, at der er
behov for at optimere busdriften i kommunen. Samtidig er bussernes fremtid
også i fokus. En undersøgelse skal vise,
om el eller biogas er vejen frem for
busserne. En grønnere kollektiv trafik
vil reducere kommunens CO2-udslip.
Tiltagene løber op i 9 mio. kr.

Hangar til Esbjerg Lufthavn
10 mio. kr. til en ny hangar på 1.200
m2 styrker og udvider lufthavnens
kapacitet. Hangaren imødekommer
kundernes efterspørgsel og bidrager
positivt til erhvervslivets muligheder
og den økonomiske vækst.

Styrket service
8,2 mio. kr. skal sikre, at Esbjerg

Kommune fortsat kan yde hurtig og
sikker sagsbehandling i fx byggesager
til både private og erhvervslivet. Det
er nødvendigt i forhold til den positive
udvikling i byggeprojekter.

Planer for Esbjerg midtby
Nu skal stregerne slås til et forbedret område foran Esbjerg Banegård.
Målet er, at byrummet skal fungere
bedre og være mere præsentabelt. På
tegnebrættet kommer også en plan
for, hvordan trafikken afvikles i Esbjerg
midtby. Udfordringerne omkring
p-pladser løses med planerne om
endnu et nyt p-hus i midtbyen.
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Asfalt bliver til brosten
Asfalt bliver til brosten i Korsbrødregade og Sønderportsgade i Ribe. For
8 mio. kr. bliver gaderne ført tilbage til
den oprindelige middelalderstil.

Øvrige tiltag
• Cykelstipulje, 5,1 mio. kr.
• Renovering af p-plads ved Landgangen, 2,5 mio. kr.
• Plan for Fovrfeld Ådal, 2 mio. kr.
• Lokalrådspulje øges, 1 mio. kr.
• Masterplan Bramming, 250.000 kr.
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