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Scenarier for indkørselsområde ved Grønnevej, Tinglev

1A
Forslaget er det, som er projekteret i nuværende projektplan. Den nye vej til Ny Grønningen placeres så
østligt som muligt, for at kunne lave lidt ekstra grøn beplantning i den vestlige del mod Grønnevej 34.
Fordele:
-

Ingen ændringer i lokalplan og projektering.
Ingen overkørsel af fortov/stiforløb bag ved Grønnevej 34.

Ulemper:
-

Der vil fortsat være et problem ved Grønnevej 34, der får en ekstra vej om deres bolig i forhold til
nuværende forhold.
Grønnevej 30 får en vej langs deres ejendom.

Estimerede omkostninger:
-

0 kr. Med undtagelse af et grønt bælte mod Grønnevej 34, svarer scenariet til det, der er
projekteret i Ny Grønningen.

1B
Forslaget ligger sig tæt op ad det projekterede projekt. Indkørselsvejen mellem Grønnevej 34 og 36 bliver
blind, således at der ikke kommer gennemkørende trafik. Der opsættes en støjmur mod Grønnevej 30 og
34, samt der udlægges et grønt område til beplantning i den sidste række med p-pladser. For at
kompensere for de manglende p-pladser skal der tinglyses plads hertil på det nuværende plejehjems grund.
Fordele:
-

Få ændringer i projektering.
Ingen overkørsel af fortov/stiforløb bag ved Grønnevej 34.
Grønnevej 34 får grønt område med støjmur mod øst og mod vest blindes vejen, og dermed
mindsker den gennemkørende trafik.
Grønnevej 34 har fortsat mulighed for parkering af lastbil i forhaven, når afblændingen er som
afbildet.

Ulemper:
-

Der vil fortsat være et problem ved Grønnevej 34, der får en ekstra vej om deres bolig i forhold til
nuværende forhold.
Grønnevej 30 får en vej langs deres ejendom.
Der bliver mere kørsel på vejen bag Grønnevej 36, 38 og 40, hvor vejen er smal.
Der skal tinglyses plads til p-areal ved det nuværende plejehjem.

Estimerede omkostninger:
-

500.000 kr.

2A
I scenarie 2A eksproprieres Grønnevej 34 og nedrives. Dermed er der et større areal til p-pladser og man
kan få mere af den grønne karakter ind i parkeringsområdet. Der placeres et grønt område mod Grønnevej
36, således de ikke bliver generet af de yderligere biler.
Fordele:
-

Der vil kun være en fælles indkørsel til området frem for to. Hermed undgår man en forvirring
omkring to indkørsler til samme område.
Der skabes et bedre helhedsudtryk, og der er mere plads til at skabe den grønne karakter i
området.
Det er muligt at udlægge et grønt areal mod Grønnevej 30 og 36 for at skåne dem for
indkørselsvejen og p-arealet.

Ulemper:
-

Øgede driftsomkostninger.
Overkørsel over stiforløb.
Grønnevej 30 får en vej langs deres ejendom.
Der skal findes penge til ekspropriering, nedrivning samt anlæg af ekstra område.
Der etableres flere p-pladser end der er behov for.

Estimerede omkostninger:
-

1.500.000 kr.

2B
I scenarie 2B eksproprieres Grønnevej 34 og nedrives. Dermed er der et areal til et grønt område og man
får dermed den grønne karakter.
Fordele:
-

Der vil kun være en fælles indkørsel til området frem for to. Hermed undgår besøgende,
fragtfirmaer mv. forvirring omkring to indkørsler til samme område.
Der skabes et bedre helhedsudtryk, og der er mere plads til at skabe den grønne karakter i
området.
Det er muligt at udlægge et grønt areal mod Grønnevej 30 og 36 for at skåne dem for
indkørselsvejen og p-arealet.

Ulemper:
-

Øget driftsomkostninger.
Overkørsel over stiforløb.
Grønnevej 30 får en vej langs deres ejendom.
Der skal findes penge til ekspropriering, nedrivning samt anlæg af grønt område

Estimerede omkostninger:
-

2.200.000 kr.

3A:
Den nuværende indkørselsvej bruges som hovedindkørselsvej. Da vejen bagved Grønnevej 34 er for smal til
at lave et vejforløb og stiforløb, kræver det at Grønnevej 34 eksproprieres og at man nedriver skuret mv.
bag det bevaringsværdige hovedhus på Grønnevej 32.
Fordele:
-

Bevaring af bevaringsværdig bebyggelse.

Ulemper:
-

Vejadgangen mellem bagsiden af Grønnevej 34 og Rådhuset er for smal til at etablere en vej samt
stiforbindelse, dermed kræver det ekspropriering af Grønnevej 34.
Baghaven af Grønnevej 32 skal inddrages til vej, hvilket medfører nedrivning af skur og legeplads på
grunden.
Rådhuset kan muligvis opleve gener fra trafik langs bygningen.
Der bliver et brud på stiforbindelsens videre forløb over Grønnevej.
Der skal tinglyses areal til p-pladser ved nuværende plejehjem, for at sikre tilstrækkeligt antal ppladser.
Lever muligvis ikke op til regler for maksimal længde på brandvej til Ny Grønningen.
Om projektering af Ny Grønningen adgangsveje.

Estimerede omkostninger:
-

4.500.000 kr.

3B:
Den nuværende indkørselsvej bruges som p-areal og Grønnevej 34 bruges til indkørselsvej.
Fordele:
-

Bevaring af bevaringsværdig bebyggelse.

Ulemper:
-

Vejadgangen mellem bagsiden af Grønnevej 34 og Rådhuset er for smal til at etablere en vej samt
stiforbindelse.
Kræver ekspropriering af Grønnevej 34.
Baghaven af Grønnevej 32 skal inddrages til vej, hvilket medfører nedrivning af skur og legeplads på
grunden.
Rådhuset kan muligvis opleve gener fra trafik langs bygningen.
Lever muligvis ikke op til regler for maksimal længde på brandvej til Ny Grønningen.
Omprojektering af Ny Grønningens adgangsveje.

Estimerede omkostninger:
-

4.500.000 kr.

