
 

 
Høringssvar vedr. henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune d. 15. maj 2018 
vedr. prioritering af projekter i Helhedsplanen. 
 
Der er fremsendt beskrivelse af 7 projekter fra Helhedsplanen med angivelse af forslag til 
anlægsbudget og tilhørende tidsmæssige indplacering. Det drejer sig om: 
 
           Projekt:            Tid i  budgettet: 

• Aktivering af forbindelsen mellem Naturkraft  
og Ringkøbing bymidte              2019 - 2020 

• Mere Puls på Pulsparken             2021 - 2022  

• Udvikling af området ved materielgården – forundersøgelse  2019  

• Stationsbroen              2022 
• Stiforbindelse mellem Ringkøbing bymidte og Naturkraft        2019 - 2020 

• Stiforbindelser i Børnenes By             2022 

• Udvidelse af Ringkøbing Havn – forarbejde           2019    
 
Ringkøbing Udviklingsforum har på et møde d. 24. maj drøftet henvendelsen fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune og skal udtale: 
 
Ringkøbing Udviklingsforum ser meget positivt på, at de projektideer, der i 
udviklingsprocessen i 2017 blev indarbejdet i den endelige Helhedsplan for Ringkøbing by, 
nu er ved at finde en mere konkret form, så de kan realiseres. 
 
Det er derfor med stor anerkendelse, at Ringkøbing Udviklingsforum bakker op om, at 
disse projekter indarbejdes i det kommunale budget 2019. 
 
Ringkøbing Udviklingsforum anerkender også, at det næppe er muligt at realisere alle 
projekterne på en gang. Vi vil derfor bakke op om den tidsmæssige prioritering, der er 
angivet i indplaceringen af forslagen i de forskellige overslagsår. Dog skal det foreslå, at 
der åbnes mulighed for ændring i prioriteringsrækkefølgen under hensyntagen til det 
enkelte projekts konkrete fremdrift. 
 
Ringkøbing Udviklingsforum bemærker endvidere, at en del af projekterne omfatter 
forskellige stiforbindelser i byen. Det vil være vigtigt, at disse stiforbindelser koordineres 
såvel internt som i forhold til de allerede eksisterende stier i byen, så disse stier vil fremstå 
som et samlet stinet i Ringkøbing by, når de er endelig udført.  
 
Ringkøbing Udviklingsforum vil samtidig gøre opmærksom på, at der udover de her 
udarbejdede projektforslag også indgår øvrige projektideer i Helhedsplanen. Nogle af 
disse er pt. under bearbejdning i forskellige projektgrupper m.v. medens andre stadig er på 
ideplanet. En del af disse projekter vil også kræve en aktiv medvirken fra Ringkøbing-
Skjern Kommunes side, hvorfor vi skal anmode byrådet om på lignende vis at tage positivt 
imod disse projektforslag, når de fremsendes.  
 
Ringkøbing d. 24.5. 2018 
 
Hans Chr. Vestergaard 
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