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Nyt busnet
giver direkte
studie-ringlinje
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BUSBETJENING – Esbjerg
Kommune ønsker en ’gentænkning’ af hele systemet
for offentlig transport, og
konsulenthuset Rambøll
har nu leveret en rapport
med forslag til et nyt bussystem.
Hvis det gennemføres,
kan bl.a. de studerende fra
6710 næste sommer se frem
til en direkte forbindelse til
de store campusområder,
uden at skulle skifte bus i
midtbyen.

Stambus-princip

Hovedfilosofien i Rambølls
oplæg er det såkaldte stambusprincip, som de senere
år er indført i bl.a. København, Aarhus, Aalborg og
Kolding. Et stambusnet er
baseret på forholdsvis få
linjer, der til gengæld kører med høj frekvens, det
vil sige mange afgange, så
man får bedre service i de
korridorer, der betjenes.

Få det
badeværelse,
du altid har
drømt om

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

Guldager
1B

Til gengæld gøres op
med parallel betjening, så
man nogle steder kommer
til at gå længere. Det gælder f.eks. for vejene Ådalsparken, Tarphagevej og
Håndværkervej i Sædding,
der alle betjenes af bybuslinjer, selvom der kun er få
hundrede meter i luftlinje
mellem dem, som Rambøll
bemærker.

efter til
den kommende Jerne
Station og videre til midtbyen.
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Det undersøges desuden, om studieringlinjen vil have kapacitet til at
gennemføre lokale ture fra
Jerne Station til Sædding
og retur i myldretiderne.

Op til fire i timen

Det nye system betyder
dog også, at nogle områder i 6710 helt mister deres
busbetjening i forhold til
i dag. Det går bl.a. udover
Gl. Guldagervej i Hjerting
og Sjelborg.
De fleste steder vil der
fortsat være et busstoppested indenfor 400 meters
gangafstand, men det gælder dog ikke ’det yderste af
Sjelborg-området’, skriver
Rambøll.

På de centrale strækninger
vil stambussystemet betyde op til fire busser i timen,
og på yderstrækningerne
kan linjerne så dele sig og
betjene forskellige endestation med lavere frekvens.
Rambøll foreslår i alt
tre stambuslinjer, som i
hver sine ender betjener
de seks såkaldte oplande:
Hjerting, Guldager, Grønlandsparken, Gjesing/Tarp,
Kvaglund og Østerbyen.
Derudover
suppleres
med rute 11 og 12 i de områder, som stambusserne
ikke betjener, bl.a. dele
af Sædding samt Esbjerg
Strand.

Ny direkte studie-bus

De studerende er en central
kundegruppe for den kollektive trafik, konkluderer
oplægget. Derfor har planen fokus på at sikre effektiv betjening af studiepladserne, ikke mindst til de to
campusområder, Campus
Jerne og Campus Esbjerg.
Derfor
foreslås
det,
at den nuværende linje
240
Esbjerg-Alslev-Varde omlægges til en
’studieringlinje’,
der
kører Varde-Alslev-Hjerting-Sædding-Campus Esbjerg-Campus Jerne og der-

Hyggelig og meget
central andelsbolig

To-værelses lejlighed på 63 m med sydvendt altan
sælges på grund af huskøb.
Rolig gade fem minutters gang fra Torvet i Esbjerg.
Fri vask/tumbler, velfungerende andelsboligforening.
Krav om minimumsalder på 26-27 år.
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Hjerting

Sønderris
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Ingen bus til Sjelborg
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Stambus linje 1
/ halv frekvens
Stambus linje 2
/ halv frekvens
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Tarphagevej

12 B

11

Se oplæg til busplan
på hjertingposten.dk

LUKSUS BERBER
Meget flot kvalitet
med kompakt
skumbagside.
4-500 cm. bredde

100,-

Tre stambuslinjer - her rød, gul
og blå – skal suppleres af en
studieringlinje (stiplet mørkblå)
samt ekstra linjer i bl.a. Sædding.

BRANDT
– stærk og lokal

BOUCLÉ TÆPPE
Flere flotte farver.
Velegnet til alle
rum samt trappe.
Pr. m2 pålagt

119,-

Pris for andel: 345.281 kr.
Husleje inkl. fællesudgifter
ekskl. forbrug: 1.920 kr.
Henvendelse til Lene Weber
telefon 26 15 15 68
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Rybne

- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

Pr. m2 pålagt

2

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Mangler I tæpper?
89,-

Sædding Centeret

Øvrige buslinjer

Tekst: Kurt Henrisken
Grafik: Helle Hedegaard
og Rambøll

Pr. m2 pålagt

Sædding

Studie-ringlinje

Der lægges op til at indføre det nye bussystem fra
sommeren 2017, og byrådet
godkendte 6. juni at sende
planen i frivillig, offentlig
høring.
Den ny Jerne station er
en forudsætning for planen - den vil dog ikke stå
klar ved overgangen, så det
kræver midlertidige løsninger for studerende med
toget fra Ribe og Bramming
Esbjerg Kommune havde
sidste år en samlet udgift
til busdrift på 103,5 mio.
kr., hvoraf cirka en tredjedel blev dækket af billetindtægter.

Mange farver.
Pæn og velegnet til
alle rum.
4-500 cm. bredde.
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Sædding Ringvej

Fra næste sommer

LÆKKER BERBER
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26 16 90 30
www.alsingtaepper.dk
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Malermester Klinkert ApS

Guldager Stationsby

Kvalitet og Kundeservice
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Alt indenfor malerarbejde:
• I forbindelse med nybygning
• Renovering
• Maskinspartling
• Sprøjtemaling
• Dekorative effekter og tapeter
• Gratis rådgivning
• Salg af maling til private
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HAVBAKKEN 155 • 6710 ESBJERG V

s

Det skal være sjovt og givtigt at være borger i vores lokalområde

Ny endestation for busser i Tarp

- medborgerskab og sociale netværk på tværs i Sædding, Ådalen og Fovrfeld

En helt ny busterminal i Tarp til en anslået pris på 1,5 mio. kr.
er en af de højt prioriterede forudsætninger i den nye busplan.
12
Rambøll foreslår, at den anlægges på Bryndumvej overfor
Lyshøjen
Landlystvej – på et kommunalt ejet
areal – hvor busser i begge
463
retninger kan vende eller køre igennem.
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Kommende aktiviteter:
Tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-17: Fast kontortid i Sædding Centret
Tirsdage-torsdage kl. 16-17: Telefontid 1XtraHånd & Indkøbssedlen 3064 5804
Tirsdage kl. 10: Krolf, EseHuset mød op og prøv!
Onsdage kl. 14-16: Petanque på banerne i Lystanlægget i Hjerting mød op og prøv!
Torsdage kl. 14-17: Åben IT & Net Hjæælp i Sædding Centret mød op og få hjælp!
Torsdage lige uger kl. 10: Gang i Gakkelakkerne, afgang fra Sædden Kirke
Fredage ulige uger kl. 10: FredagsKomSammen, Eat and Play bindende tilmelding!

Kærsing Hede

Gjesing
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Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai
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Spangsbjerg

Campus Jerne

191

Maersk Training

Erhvervsakademiet
Sydvest

AMU Centret
Vestjylland

Esbjerg Gymnasium
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1

Vognsbøl Park

University College
Syddanmark

3

ers Gymnasium

CMYK / .ai

Læs mere om Frivilligforeningen og aktiviteterne på:
Træfpunkt Sædding på Facebook

Campus Esbjerg
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet

Sædding Centret
[ved siden af Matas]
Fyrvej 34B
6710 Esbjerg V
tlf: 22 37 21 11
mail: tpspost@outlook.dk
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Rybners
Tekniske Skole

WWW.KLINKERT.DK • TEL.: 26 28 75 97

0,-
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kr. i indskud

Jerne
Esbjerg Realskole
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Rådgivning og revision
med fuld fart frem...

Spil golf resten af 2016
til ½ PRIS
S

MELD DIG IND I ESBJERG GOLFKLUB
OG SPIL RESTEN AF ÅRET TIL ½ PRIS
Golf i Esbjerg Golfklub er sjovt, sundt og seriøst.
Vi har plads til alle, ung som gammel.
Senior fra kr. 2.550, Ynglinge (19-25 år) kr. 1.400 og
juniorer kr. 750 (alle betaler desuden kr. 200 for fri bolde
på udslagsbanen og fri trolleys).
Du kan finde yderligere information på www.egk.dk
eller du kan henvende dig på kontoret på 75 26 92 19
eller kontor@egk.dk

www.martinsen.dk

Esbjerg Golfklub
Sønderhedevej 11
6710 Esbjerg V

www.egk.dk

hjertingposten.dk

