
Trafikforhold i Vrenderup 
 

Cykelsti i Vrenderup by: 
Varde Kommunes Trafikgruppe har lavet en anbefaling om cykelsti fra Agerbæk til Vrenderup og fra Fåborg 
til Vrenderup. 
 
Det er et ønske fra Udviklingsrådet Helle Øst at styrke Helle Hallens position som lokal og regional 
idrætscenter. I den forbindelse er det høj prioriteret, at sikre en god infrastruktur ikke mindst for de 
svageste trafikanter. Udviklingsrådet ønsker derfor at opgradere vejene i Vrenderup by og vejene fra 
Vrenderup til Tingvejen (Rute 30) ud fra følgende: 
 
Vrenderup er belastet med meget udefrakommende trafik, altså trafik som ikke skyldes beboerne: 

- Trafik til og fra Helle Hallen, Genbrugspladsen og Helle ride center. 

- Trafikalt knudepunkt for gennemgående trafik, der forbinder andre byer:  

      - Hellevej: Agerbæk – VRENDERUP – Næsbjerg – Varde 

      - Heagervej + Vrenderupvej: Tistrup – Nordenskov – VRENDERUP – Tingvejen (rute 30 

Esbjerg/Grindsted) – Fåborg – Bramming  

- Meget tung trafik speciel fra landbruget (store gårde uden tilhørsforhold i Vrenderup med marker til alle 

sider af byen) 

- Busruter 

 

Vejenes tilstand i Vrenderup:  

- Vejene er ganske enkelt for smalle til de køretøjer, der færdes. Det ses at rabatten er kørt op med dybe 

fuger til følge. 

- Der er dårlige oversigtsforhold ved vejkryds pga. hække, træer og uoverskuelige sving. 

- Høj hastighed ses ofte fordi trafik-chikaner i form af indsnævringer af kørebane nedsætter ikke 

hastigheden. (”vej-bump” ønskes). 

- Forskudt kryds ”ophober” trafikken og gør den uoverskuelig for mindre børn. 

- Mørke veje i dagtimerne pga. kraftig skygge fra de store træer. 

 

Forbedring af trafikforhold i Vrenderup ønskes: 

1) Nedsættelse af hastigheden ved etablering af vej-bump i stedet for de eksisterende trafikchikaner. 

2) Sikker skolevej for børn og vej til Helle hallen og ridecenter ved etablering af cykelsti igennem Vrenderup 

i alle retninger ud af byen. 

3) Bedre oversigtsforhold ved beskæring af hække og træer. 

4) Midterstribe og bredere veje. 

 
Der er fortaget en trafiktælling i uge 39 2013 ud for Vrenderupvej 40 som har vist 880 biler pr. dag med en 
gennemsnits hastighed på 72 km/t. 
 
 
 
 



Linjeføring: 
Det er vigtigt at linjeføringen specielt i Vrenderup bliver tænkt i sammenhæng med andre kommende 
cykelstier fra Agerbæk og Fåborg. 
 
Man er derfor fra cykelstigruppen enig om følgen linjeføring:  
På Vrenderupvej i Vrenderup by skal cykelsti være på samme østsiden hvor også Helle Hallen og Ride 
centeret ligger. Begrundelsen er:  
- Trafiksikkerhed ved sammenføjning af kommende cykelstier fra Agerbæk og Fåborg. 
- Nem og sikker adgang for cykelister til Helle hallen ved anlæggelse på denne side. 
- Pladsen til anlæggelsen er i vid udstrækning til stede ved eksisterende 3 meter grus rabat. 
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager skal cykelstien krydse Hellevej, - 10 til 15 meter mod Agerbæk inden 
den kan ledes ind i ”Byparken” mod Helle Hallen og Fåborg. 
 
Fra Nordenskov til Vrenderup skal cykelstien i starte på vestsiden af Heagervej i Nordenskov pga. dårlige 
pladsforhold ved udestue hos Henrik Mogensen, Heagervej 23, 6818 Årre. Det betyder at cykelstien skal 
krydse Heagervej til østsiden inden den når til Vrenderup by. Her er foreslået 2 placeringer, hvor cykelstien 
kan krydse vejen som er: 
1) Imellem Henrik Mogensen, Heagervej 23 og Maja Wollesen, Heagervej 36. 
Fordel: 
- Pladsforholdene er bedst på østsiden da et kraftigt læhegn på vestsiden står i vejen for anlæggelse af en 
cykelsti ud mod vejen. 
Og 
Anlæggelse af cykelsti ind bag læhegnet ind imod marken er besværliggjort af vandboring, hydranter og en 
mindre skov. 
Af tryghedsmæssige årsager anbefaler kommunen ikke cykelsti bag læhegn, da det giver utrygge cykelister 
om vinteren. 
- Læ for sydvestvinden til cyklisterne fra det eksisterende læhegn. 
Ulempe: 
- Der skal anlægges fartdæmpende trafikchikane og gadelys, hvor cykelstien skal krydse vejen 
- En dal på vejen giver dårlige oversigtsforhold. 
 
2) Ved trafikchikanen lige før Vrenderup by.  
Fordel: 
Fartdæmpende trafikchikane eksisterer i forvejen 
Ulempe: 
Alle fordele ved løsning 1 mistes. 
 
Politiet har det sidste ord i afgørelsen af trafiksikkerheden og hvor cykelstien skal krydse vejen. 
 
 


