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Strækningsoptimering Ringkøbing – Hvide Sande 
 

Lyngvejens Grundejerforening er blevet bekendt med, at kommunens teknik- og miljøudvalg den 
28. april har behandlet et dagsordenspunkt vedr. strækningsoptimering. Det fremgår af forvaltnin-
gens oplæg til mødet, at bl.a. Lyngvejens udmunding i Holmsland Klitvej skal lukkes.  

Foreningen er ikke uenig i, at trafikken i sommerperioden kan være en udfordring, og med kom-
munens beviste sats på turisme bliver det næppe bedre. Samtidigt skal forslaget fremme trafikfor-
holdene til og fra Hvide Sande havn. Vi hilser derfor forslaget velkomment, hvis det kan sikres, at 
adgangen til foreningens 150 husstande, heraf ca. 10 helårsbeboelser, kommer til at ske på en 
hensigtsmæssig måde.   

COWI har udarbejdet en grundig rapport om trafikforholdene, som ligger til grund for forvaltningens 
mødeoplæg. Ved læsning af rapporten har foreningen konstateret, at der er manglende overens-
stemmelse mellem tekst og billedmateriale. På side 29, pkt. 5.1. står der således:   

Ved overhalingsstrækningen i km 12,3-13,7 forudsættes Lyngvejen lukket. Dette forudsætter, at 
der kan etableres en lokalvej mellem Lyngvejen og Jacob Bondes Vej. 

Ifølge COWI skal lukningen af Lyngvejen altså løses med en ny tilkørsel til vores område fra nord.  

Fig. 14 (p. 32) viser derimod, at trafikken til Lyngvejen skal ledes ind sydfra via Vestklitvej – Hav-
klitvej – Milevej til Trikavej/Lyngsletten. Dette indebærer, at den sidste strækning fra Milevej til vo-
res område bliver på Vestkyststien og hen over ”gårdspladsen” ved Trikavej 1! En løsning, der iføl-
ge kommunens sagsfremstilling afføder et behov for etablering af 1.700 meter lokalvej. Det er 
næppe hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt at lede trafikken til 150 grunde denne vej, og det 
strider da også mod den præmis, som COWI opstiller som forudsætning for lukningen af Lyngve-
jen. 

Det er foreningens opfattelse, at vi vil kunne leve med en tilkørsel fra Jakob Bondesvej. Det medfø-
rer et behov for etablering af ca. 550 meter ny vej før man er inde på foreningens vejnet. Vi fore-
slår, at der etableres en ny vej fra Jacob Bondesvej parallelt med klitvejen og lige indenfor cykel-
stien. Vejen skal støde til Lyngvejen så langt mod øst som muligt. En sådan løsning berører kun i 
begrænset omfang eksisterende grunde, da hovedparten af strækningen går gennem lyngarealet 
nord for skoven og gennem den yderste del af skoven, som er ”frijord”. En kort og relativ billig løs-
ning, der ligner den tilkørsel fra Vestklitvej til Fladsbjergvej, som blev etableret, da Fladsbjergvejs 
udkørsel på Holmsland Klitvej blev lukket. 
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Foreningen står gerne til rådighed, hvis vores forslag ønskes belyst yderligere. Under alle om-
stændigheder forventer foreningen, at berørte interesseorganisationer, herunder Sammenslutnin-
gen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit med flere, inddrages inden der træffes 
beslutning om en sådan omsiggribende trafikomlægning.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lars Fløe Nielsen 
Formand for Lyngvejens Grundejerforening 
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Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 


