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Indledning 
 

Hvide Sande besøges året rundt af mange turister, især i 

sommerhalvåret. Byen forbinder Vesterhavet med Ringkøbing 

Fjord, hvor Destination Ringkøbing Fjord er den største 

kystturismedestination i Danmark.  

Byen er desuden domineret af en havn i vækst. Havnen er flere 

gange udvidet med henblik på at øge eksisterende aktiviteter samt 

udvikle mulighederne for at servicere off-shore 

vindmølleindustrien.  

Dette medfører en kompleks trafikal situation med store 

trafikstrømme til byens turistattraktioner samt tung trafik til 

havnen, hvilket flere steder krydser hinanden. Heldigvis ligger de 

forskellige aktiviteters døgnrytme i nogle tilfælde forskudt, således 

sker fisketransporten om natten eller om formiddagen, mens 

turisternes aktivitet primært er om dagen, 

Som en del af Projekt Vækst i turisterhvervet er der udarbejdet 

denne trafikplan for Hvide Sande som afdækker mulighederne for 

at imødekomme de trafikale udfordringer. Der er set på at skabe 

bedre trafikal sammenhæng mellem nord og syd i Hvide Sande for 

især lette trafikanter, imødekomme trængsel på vejnettet, skabe 

bedre parkeringsforhold samt fredeliggøre midtbyen.  

Som baggrund for trafikplanen er der afholdt en workshop med 

deltagelse af interessenter fra Hvide Sande, hvor sammenhængen 

mellem fremtiden by og trafik blev diskuteret. 
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Trafikale udfordringer i Hvide Sande 

 

  

Overordnede trafikale udfordringer 

Der er tre overordnede trafikale mål i Hvide Sande. I den nordlige del er der feriecenter, strand og 

vandsport, i midten er der byens centrum med butikker, fiskeauktion og sydstranden og endelig er der store 

sommerhusområder helt mod syd. Det er vigtigt at disse områder er bundet godt sammen så det er nemt og 

trygt at bevæge sig rundt i byen.  De trafikale udfordringer i Hvide Sande koncentrerer sig om disse temaer: 

Det overordnede vejnet 

 Der er generelt meget trafik i byens centrum med både tung trafik, biler og lette trafikanter. 

 Der er mange udkørsler til det overordnede vejnet, det er dog kun få af disse der er bygget til at 

håndtere store trafikmængder. 

 

Parkeringsforhold 

 Det kan være vanskeligt for byens gæster at finde ledige parkeringspladser, hvilket bl.a. skyldes 

mangelfuld henvisning. 

 Der er parkeringssøgende trafik i centrum. 

 Parkering i centrum optager pladsen til udeliv og ophold. 

 Enkelte parkeringsarealer er kraftig belastet mens der er ledige pladser på andre. 

 

Forhold for cyklister og gående 

 Lokale vælger ofte bilen til transport internt i byen, da det ikke er tilstrækkeligt attraktivt at benytte 

cyklen. 

 Det skal være trygt og sikkert at færdes på cykel og som gående.  

 Øge serviceniveauet for lette trafikanter 

 Manglende muligheder for at parkere cykler. 

 Manglende henvisning til det overordnede stinet og til stiruter i byen. 

I de følgende afsnit er disse temaer uddybende beskrevet. For hvert trema er trafikale udfordringer, princip 

for trafikale tiltag samt konkrete tiltag beskrevet.  

Talt: 6535 
Juli 2012 

Talt: 1962 
Juli 2012 

Talt: 8671 
Juli 2012 

Ankomst 
cyklister 

Ankomst 
bilister 

Ankomst bilister 
og cyklister 

Ådt: 279 
2011 

Vurderet: 2500 

Turistinformation og feriecenter 
 
Strand 
 
Centrum 
 
Havnearealer/kajkant 

Overordnede trafikale mål i Hvide Sande 
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Det overordnede vejnet 

Vejklassificering samt markering af større vejprojekter i Hvide Sande. 

 

 

 

 

 

Trafikale udfordringer – Det overordnede vejnet  

Især i sommerhalvåret er der en stor trafikintensitet på det overordnede vejnet i Hvide Sande. Midtbyen er 

domineret af biltrafik og parkerede biler. Der er mange små vejtilslutninger til bl.a. Søndergade med lav 

kapacitet, men kun få gode kryds der kan afvikle trafikken uden store ventetider. Dette medfører bl.a., at 

trafikanter fra havnen kører en omvej ad Toldbodgade for at komme ud på Søndergade, hvilket giver 

konflikter med lette trafikanter på Toldbodgade når trafikken stiger i turistsæsonen. 

  

I mange af byens rum er trafikken blandet med tung trafik, biler og lette trafikanter. Flere steder på 

vejnettet er der faciliteter for de lette trafikanter, men nogle af disse er sparsomme og især på de to broer 

kan de lette trafikanter føle sig klemt.  

Princip for tiltag 

Det ønskes at minimere konflikter imellem trafikantgrupperne i byens rum. De lette trafikanter skal derfor 

have forbedrede forhold og især i byens centrum udformes byrum og faciliteter på deres præmisser. 

Den tunge trafik og bilisterne ledes uden om byens centrum. Dette gøres ved at forbedre kapaciteten på 

Vestergade og Søndergade, så disse bliver mere attraktive. Samtidig gøres de mindre veje i midtbyen mindre 

attraktive for biltrafikken ved hjælp af lavere hastighed og ensretninger, så der bliver færre konflikter 

mellem motortrafik og lette trafikkanter samt indbydes mellem motortrafikken. 

 

Tiltag                      Nummer i parentes henviser til illustrationen til venstre 

Forbedring af vejnettets kapacitet 

 Vestergade gøres til den overordnede vej for turister og erhvervstrafik til havnen og stranden: 

 Krydset mellem Vestergade og Søndergade er vanskeligt at gennemkøre for især den tunge trafik. 

Krydset ombygges til rundkørsel eller signalanlæg. Dette kræver inddragelse af omkringliggende 

arealer. Da der er planer at sælge kommunens bygninger ved busstationen, bør der reserveres et 

areal til udvidelse af krydset før grundet sælges fra. (1) 

 Prioriteten i krydset Vestergade/Stormgade vendes, så det bliver hurtigere og mere naturligt at 

vælge Vestergade til havnen. (2) 

 Det er muligt at skabe forbindelse til Tungevej og stranden via Grænsevej fra Søndergade. (3) 

 Dette kan aflaste Vestergade for trafik til parkering ved Tungevej og mod stranden. Ruten vil 

omfatte et forsat kryds for enden af Grænsevej, hvilket vil gøre vejen mindre direkte end 

Vestergade. Det bliver desuden vanskeligt at få trafikken til havnen til at vælge denne vej, hvorfor 

det er begrænset hvor meget trafik vejforbindelsen vil flytte.  

 Etableringen er dyr da det indebærer en helt ny vejstrækning fra Stormgade til Tungevej hvor en 

nedlagt børnehave vil skulle fjernes først. 

 

Gennemfartsvej 
Fordelingsvej 
Gågade  

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Inspiration 
Etablering af gågade:  

 

Fredeliggørelse af Toldbodgade: 

 
Inspiration til udformning af belægningsskift hen over Toldbodgade. Belægningen bør afspejle den øvrige belægning 
 i gågaden 

  

Tiltag (fortsat)                    Nummer i parentes henviser til illustrationen på foregående side 

Fredeliggørelse af Toldbodgade 

 Toldbodgade krydses i dag ofte af turister der bevæger sig mellem gågaden og havnen. Dette kan være 

utrygt grundet meget tung trafik til og fra Hvide Sande Fiskeauktion samt de øvrige erhverv på havnen. 

Det ønskes at denne trafik fremover så vidt muligt benytter Vestergade. 

 Kajareal og gågaden bindes sammen henover Toldbodgade. Dette gøres med Shared Space princip: lav 

hastighed, ændret belægning samt færdsel på de lette trafikanters præmisser. (4) 

 Gågaden trækkes helt ned til kajen. 

 Belægningen fra gågaden føres med hen over Toldbodgade. 

 Pladsen omdannes ud fra principper om Shared Space. 

 Der skiltes med gågadezone med kørsel tilladt. Kørsel bliver med lav hastighed således at færdsel 

bliver på de lette trafikanters præmisser. 

 

Etablering af gågade 

 Trafiksaneringer og etablering af gågadezone skal fredeliggøre bymidten og fremme bylivet i centrum. 

 Den nordlige del af Stormgade etableres som gågade med kørsel tilladt udenfor højsæsonen. (5) 

 Cykelkørsel tillades, også mod ensretning i bymidten. 

 Færdsel sker på de lette trafikanters præmisser (maks. 15 km/t) udenfor højsæsonen. 

 Markering af gågade samt ensretning gøres mere tydelig ved hjælp af et tværgående element med 

bl.a. cykelparkering.  

 

Et sikkert og trygt vejnet 

 Fredeliggørelsen af midtbyen underbygges af sanering af sideveje ud mod Søndergade i form af forbud 

mod venstresving, hvilket forbedrer trafiksikkerheden i krydsene og mindsker trafikken på sidevejene: (6) 

 Metheasvej  

 Strandgade  

 Fyrvej  

 Vestergade ombygges til en promenade med fortov mod syd og bred fællessti mod nord. 

 Giver et løft i forbindelsen for cyklister og gående mellem strand/havn og centrum/Søndergade. 

 I turistsæsonen kan kajarealet nord for Toldbodgade omdannes til område for udeservering og ophold. 

 Alt kørsel og parkering forbydes på kajarealet, ærindekørsel dog tilladt.  

 Parkering i forbindelse med den nye bygning ”Kommandobroen" skal så vidt muligt foregå nord for 

Mamrelund med forbindelse via den planlagte stitunnel under Søndergade. 

Det nordlige Stormgade omdannes til gågade med cykelkørsel tilladt. Udenfor højsæsonen kan kørsel tillades. Cykelkørsel tillades 
mod ensretningen. 
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Vejlukninger og ensretninger: 

Det er i dag anvendt en svag markering af ensrettede veje, hvilket kan medføre at trafikanterne misforstår 

skiltningen og kører imod ensretningen. Det anbefales derfor at bruge et tydeligt element der spærrer vejen i 

køresporet, som lukkes for trafik. Dette kan gøres ved at kombinere skiltningen med cykelparkering og evt. 

beplantning.  

 Der skabes en fysisk barriere i form af skiltning eller beplantning. 

 Gaderum bag barriere kan benyttes til cykelparkering, opholdsareal el. lign. 

 

 
Eksempel på cykelparkering i forbindelse med indkørselsforbud. 
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Parkeringsstrategi og -henvisning 
 

 

 

 

 

 

Trafikale udfordringer - parkering 

De centrale gader i centrum af Hvide Sande benyttes i høj grad til parkering, hvilket tager pladsen til ophold i 

byens rum. Ligeledes er der meget parkeringssøgende trafik i og omkring centrum.  Den parkeringssøgende 

trafik forstærkes af, at der er mangelfuld henvisning til byens p-arealer. Dette medfører at især turister leder 

efter p-arealerne i områder omkring deres mål. 

Der er desuden meget skiltning langs byens veje, hvilket kan tage fokus fra de relevante skilte for 

trafikanterne.  

Princip for tiltag 

Gågaden og så vidt muligt tilstødende gader friholdes for parkering udenfor afmærkede arealer.  

Der laves en generel oprydning i både private og kommunale skilte langs de overordnede veje. 

Byens større parkeringsområder navngives med sigende områdenavne. Fra det overordnede vejnet bliver 

der kun skiltet til byens største parkeringspladser (se skitse). Parkanterne ledes tydeligt til 

parkeringsområdet ved den destination de søger, så der ikke skabes parkeringssøgende trafik.  

Der udarbejdes informationsmateriale til besøgende med oplysninger om hvilke parkeringsarealer der kan 

benyttes til de større attraktioner. 

Tiltag                      Nummer i parentes henviser til illustrationen til venstre 

 Kajarealet nord for Mamrelund kan anvendes til parkering for centrum. (1) 

 Området forbindes med centrum via planlagt stitunnel under Søndergade. 

 Området betjener ligeledes kontor- og restaurantfaciliteterne i det nye byggeri på Toldbodgade. 

 Parkeringsarealerne ved det gamle kommunekontor kan ligeledes benyttes til parkering til centrum. (2) 

 Dette afhænger af evt. salg af den kommunalt ejede grund. 

 Parkeringsarealerne navngives. Navne vil fremgå af skiltningen 

 Centrum – Parkering ved Mamrelund og det gamle kommunekontor. 

 Der henvises til de to parkeringsarealer henholdsvis nord og syd for Mamrelund fra rundkørslen 

på Søndergade. 

 Der kan tillades højre ind/højre ud til Søndergade fra arealerne syd for Mamrelund. 

 Der etableres højre ind/højre ud til Søndergade fra p-arealer ved det gamle kommunekontor. 

Der er også adgang fra Kirkevej. 

 Det bør undersøges om p-arealet ved kommunekontoret kan betjenes af en eventuel rundkørsel 

eller et signalanlæg ved Vestergade. 

 Sydlig strand og centrum – Der henvises ad Vestergade. (3) 

 Nordhavn og nordlig strand – Der henvises ad Troldbjergvej. Vejvisningen til området skal ske ved 

rundkørslen på Søndergade. (4) 

 Parkeringsarealerne ved svømmehallen bindes op på Nørregade med tydelig skiltning af stiforbindelsen i 

det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen ved skolen. (5) 

 En del af skiltningen ved det overordnede vejnet fjernes – tager fokus fra vejvisningen. 

Parkering Information og feriecenter. 

Parkering centrum. 

Parkering strand og centrum. 

Parkering strand, nordhavn, svømmehal 

Parkeringsfri zone 

4 

5 

1 

3 
2 

Illustration af de større parkeringsarealer i Hvide sande, der skiltes til fra det overordnede vejnet. 
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Inspiration 
Vejvisning: 

 
Eksempel på p-henvisning på Søndergade mod Mamrelunden, der skal benyttes som parkering ved centrum samt mod parkering ved 

sydlig strand.  

 

Parkeringsinfo til turister: 

 Hvidesande.dk udbygges med parkeringsinfo både for bilister og cyklister. 

 I turistmaterialet udleveret til besøgende skal parkeringsinfo indgå. 

 P-lomme på Søndergade kan benyttes til opstilling af infostander med byens parkering og attraktioner. 

 På de større parkeringsarealer opsættes informationstavler med de øvrige større parkeringsarealer i byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ved de større parkeringsarealer i Hvide Sande opstilles der informationstavler med øvrige attraktioner og større parkeringsarealer 

Parkering ved svømmehallen 

Parkeringspladsen ved svømmehallen kan benyttes ved spidsbelastninger som alternativ til p-arealerne ved 

slusen og feriecenteret. Der etableres stihenvisning på pladsen til turister. Der opsættes et skilt på Nørregade og 

et på selve p-pladsen.  

   

Parkanterne der benytter arealerne ved svømmehallen kan ledes til Nørregade og videre mod feriecenteret og midtbyen ad 
stiforbindelsen ved skolen i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen. Billedet til venstre viser stien set fra Nørregade.  
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Forhold for gående og cyklister 

 
Cykelstiplan for Hvide Sande. 

 

 

 

 

Trafikale udfordringer 

Som let trafikant kan det være vanskeligt at finde vej mellem de enkelte områder og attraktioner i Hvide 

Sande. Der mangler en generel vejvisning, der kan lede gående og cyklister rundt i byen. Især turister der 

ankommer til byen kan have svært ved at orientere sig. Samtidig er lette trafikanter nedprioriteret på 

centrale lokaliteter i byen, hvor tung trafik og biler er blandet med de lette trafikanter. På de to broer er de 

lette trafikanter klemt på smalle stier, hvilket især er problematisk i turistsæsonen, hvor der er mange 

fodgængere på broerne. 

 

Der er kun få cykelstativer i centrum og ved de fleste attraktioner er der slet ingen.  

 

Udenfor højsæsonen er antallet af cyklister i Hvide Sande begrænset, da de lokale sjældent benytter cykel til 

transport rundt i byen. Det er derfor oplagt at synliggøre muligheder og fordele ved at vælge cyklen for 

lokale for at fremme cyklismen. 

Princip for tiltag 

For at fremme cyklismen og binde byen bedre sammen for de lette trafikanter ønskes det at skabe gode og 

sikre stiruter mellem byens nordlige del hen over de to broer til centrum og videre mod syd.  Samtidig skal 

de lette trafikanter ledes af de ønskede ruter imellem de enkelte områder og attraktioner ved hjælp af en 

god stihenvisning.  

 

Enkelte steder i byen foreslås det at etablere nye stier eller opgradere eksisterende. Dette skal skabe et 

sammenhængende og trafiksikkert stinet med høj tryghed for de lette trafikanter og give nem adgang til 

byen via stinettet. 

 

Når cyklisterne ankommer til destinationen skal der være cykelparkering med højt serviceniveau. Ved 

udvalgte lokaliteter langs stinettet skal der tilbydes ekstra service såsom vandposter og cykelpumper. Der 

opstilles informationstavler med stikort og rutevejledning ved de største attraktioner, således besøgende 

kan orientere sig samt planlægge en rute til øvrige attraktioner. 

 

Den lokale cyklisme skal styrkes gennem kampagne målrettet indbyggerne i Hvide Sande. En styrket 

cykelkultur skal ud over at fremme sundheden, aflaste vejnettet for biler og skabe bedre ”plads” for de lette 

trafikanter i bybilledet. 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

9 

5 

7 
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Henvisning mod Information m.m 
 
Henvisning mod Panoramaruten, Vestkyststien, 
nordstrand m.m. 
Henvisning mod centrum, syd strand. 

 

  

 

Inspiration 
Udbygning af eksisterende broer: 

 Sideløbende med trafikplanen er der et arbejde i gang med at belyse mulighederne for etablering af stibroer 

parallelt med de eksisterende broer. 

 Det anbefales, at stiforbindelserne bliver på den vestlige side af broerne, da det er her det største antal 

brugere har mål og det er her de mest sikre krydsninger med vejnettet kan indpasses. 

 

  

Tiltag                 Nummer i parentes henviser til illustrationen på foregående side 
 Forbedring af stiforbindelsen henover de to broer. (1) 

 Etablering af ny stibro mellem Toldbodgade og Otto Pedersvej. (2) 

 Området umiddelbart nord for den nye stibro på Otto Pedersvej friholdes for motortrafik. 

 Forlænge den dobbeltrettede sti på Troldbjergvej fra Parallelvejen til rundkørslen ved Nørregade. (3) 

 Stiforbindelse nord for Troldbjergvej fra Parallelvej til Vestkyststien ved Fabriksvej kan asfalteres så den 

giver bedre adgangsforhold for eksempelvis kørestolsbrugere. (4) 

 Etablere/forbedre stiforbindelsen fra Tyskerhavnen via Langsand til Fiskeriets hus. (5) 

 Eksisterende sti asfalteres og der laves mindre nye forbindelser samt ny skiltning. 

 Etablering af cykelsti fra Tyskerhavnen til Aqua Zone langs fjorden. (6) 

 Etablere stikrydsninger på Parallelvej hvor den dobbeltrettede sti fra nord begynder/slutter. (7) 

 Vestergade ombygges således der dannes en god og sikker adgang fra Søndergade til stranden og 

Dækmolevej. (8) 

 Generel nedlæggelse af fritliggende fodgængerfelter – disse skaber falsk tryghed. 

 Ved rundkørslen Søndergade / Slusen” udskiftes eksisterende bom på grusvejen ned mod kajarealerne 

med en stibom, da turister misforstår bommen og tror at der er adgang forbudt. (9) 

Illustration af hovedmålene for de lette trafikanter i Hvide Sande og hvorledes de lette trafikanter skal henvises mod disse mål. 
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Cykelturisme i verdensklasse: 

Det ønskes at fremme cykelkulturen og cykelturismen i Hvide Sande ved at gøre byen attraktiv for cyklister. 

Forholdene skal styrkes både for turisterne, der ankommer på cykel til Hvide Sande og turisterne der benytter 

cykel til at komme rundt i byen under deres ophold. Turisterne skal tilskyndes til at lade bilen stå under deres 

ophold og benytte cykel i stedet. Igennem turistinformation kombineret med cykeludlejning, eventuelt med 

levering, skal der skabes mulighed for lokal cykelturisme. Det er derfor vigtigt at der er højklasse faciliteter for 

cyklisterne ved de større attraktioner i form af parkering lige ved destinationen, muligheder for opbevaring af 

oppakning, borde og bænke eller lignende tiltag.  

   
Ved attraktionerne opstilles der cykleparkering samt muligheder for opbevaring af oppakning og lignende 

  Styrke cyklismen: 

 Fremhæve mulighederne for at benytte cykel som turist i området. 

 Indarbejde det i turistmaterialet og på Hvidesande.dk 

 Tilbyde cykeludlejning til turister med levering/afhentning ved sommerhus. 

 

   
På udvalgte lokaliteter langs stinette kan der tilbydes ekstra service i form af vandposter, cykelpumper el. lign. 

Forbedre cykelparkeringen: 

 Etablering af flere og bedre cykelparkeringsfaciliteter. Eksempelvis ved ensrettede gader samt på pladsen 

nord for Toldbodgade. 

 Der vil kunne etableres 4-5 lokaliteter i centrum á eksempelvis 10 pladser af denne type. 

 Etablering af cykelparkering ved stiadgangene til strandene samt ved parkeringspladser for motorkøretøjer.  

 Etablering af opbevaringsbokse til oppakning i centrum og ved større attraktioner, strande m.v. i forbindelse 

med parkeringsfaciliteterne. 

 Etablering af luftpumpe og vandposter udvalgte steder på stinettet og ved parkeringsfaciliteterne i centrum, 

ved strand m.v. 

    
Etablering af cykelparkering bag skiltning med indkørsel forbudt på ensrettede gader. Der kan etableres fritstående cykelstativer eller 

overdækket cykelparkering. Til højre ses cykelparkering op af mur som del af lukning af gaden.  

 

Vestergade som promenade:  

For at binde by og strand bedre sammen for både cyklister og gående omprofileres Vestergade således at den 

kommer til at fremstå som en promenade for de lette trafikanter. Der vil stadig være motortrafik til og fra strand 

og havne/kajarealer, men igennem et profil med fortov på sydsiden og bredt cykel- og gangareal på nordsiden 

skal de lette trafikanter indbydes til at bevæge sig mellem Søndergade/centrum og strandområderne. 

 

 
Eksempel på mulig opbygning af Vestergade, med promenade på nordsiden til de lette trafikanter.  
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Forbedret vejvisning: 

 Overordnet stinet skiltes med rutenummer. 

 Regionale og lokale ruter kan udformes med lokalt præg. 

 Rutenavne og numre 

 Opstilling af infostandere ved cykelparkering. 

 Info om andre attraktioner og illustration af stinettet i byen. 

 Informationstavler om seværdigheder ved og forløb af den enkelte rute. 

 

    
Eksempler på vejvisningskilte og informationstavler der kan benyttes på stinettet. 

 

Vejvisningens udtryk: 

Det overordnede koncept for vejvisning i Hvide Sande bør følge konceptet for Ringkøbing-Skjern Kommune, der 

er behandlet i ”Overordnet koncept for Fjorden Rundt, cykelturisme i verdensklasse”. Heri er der opstillet et 

koncept for stivejvisningen på det overordnede stinet, men samtidig udarbejdet ideer til mere lokal forankret 

vejvisning og udformning af informationskoncepter ved attraktioner og langs stinettet. 
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Tilgængelighed for alle 
Mange fodgængere har nedsat mobilitet, der kræver særlige forhold omkring tilgængelighed. Det kan være 

handicappede, folk med nedsat bevægelses- eller synsfunktion, ældre eller små børn. Disse grupper skal også 

have mulighed for at færdes som fodgængere på en sikker og ordentlig måde. 

Tilgængelighed er et afgørende parameter for borgernes og turisternes brug af byen i al dens mangfoldighed. 

Byen skal kunne bruges af alle – og derfor skal byen være tilgængelig for alle. Tilgængelighed handler om, at 

skabe lige muligheder for at alle kan bevæge sig frit i byens rum.  

Hvide Sande skal gøres tilgængelig for alle. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på dette i planlægningen af 

fodgængerarealer. Overordnet er dette niveaufri ruter med gangarealer i tilstrækkelig bredde med jævn og fast 

belægning, ramper ved kantstensopspring, ledelinjer (evt. naturlige) samt vigepligtsregulerede krydsninger. 

Delte stier mellem fodgængere og cyklister kan skabe utryghed for eksempelvis svagsynede. Derfor bør der her 

være tydeligt skiltning af, at der er tale om en delt sti, og en ledelinje bør placeres langs kanten af stien fremfor i 

midten af stien. For at sikre den bedste tilgængelighed, bør der arbejdes med en opdeling af stierne. 

 

 
Eksempel på tydelig ledelinje henover plads. 

 

 

 

 

   
Ved krydsningspunkter er det vigtigt at disse er tydeligt markeret og at eventuel midterø er sænket. 

 

 

 

 
Krydsning af Toldbodgade kan være vanskelig for blinde og gangbesværede. 

 


