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FORORD

Traﬁkafviklingen kan i perioder af året være en stor udfordring
for Billunds indbyggere, erhvervsdrivende og besøgende – en
udfordring, der forventes at blive større som følge af de mange udviklingsprojekter i byen, herunder LEGO House.
Med Traﬁkafviklingsplanen er der skabt et planmæssigt
grundlag for at sikre, at der tages hånd om nuværende og
fremtidige traﬁkafviklingsproblemer i Billund by, og at det samtidig sikres, at alle traﬁkantgrupper tilgodeses. Dette gælder
den store andel af besøgende til attraktionerne, som kommer
primært kommer i bil, byens borgere der skal bo, færdes og
opholde sig i byen, samt de mange fodgængere og cyklister,
som skal kunne færdes trygt og sikkert i alle dele af byen på
alle tider af året.
En væsentlig forudsætning for Traﬁkafviklingsplanen er, at Firhøjevej udvides, forlænges og forbindes til Lufthavnsvej inden
2025. Med denne forbindelse vil det være muligt at fordele
traﬁkken på det overordnede vejnet med direkte adgang til de
store attraktioner i den nordøstlige del af Billund, og derved
reducere konﬂikterne med de mange lette traﬁkanter, der
færdes omkring attraktionerne. Samtidig kan den tunge traﬁk
til og fra Cargo helt fjernes fra de områder, hvor der færdes
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mange lette traﬁkanter, hvor den i dag kører direkte igennem
via Nordmarksvej.
Billund Kommune vil derfor i samarbejde med Vejdirektoratet
og i dialog med Vejle Kommune arbejde målrettet på at sikre,
at Firhøjevejs forlængelse og tilslutning til Lufthavnsvej bliver
en realitet, da dette er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling af byen med fokus på en optimal traﬁkafvikling
for alle traﬁkantgrupper, og understøtning af Billund by som
Børnenes Hovedstad.
Traﬁkafviklingsplanen er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 10. november 2015.

Per Nyhus
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Billund Kommune
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INDLEDNING

Traﬁkafviklingen i Billund by udfordres især i sommerhalvåret
af en fortsat traﬁkvækst, som især er rettet mod byens store
turistattraktioner. Nye traﬁkmønstre vil også opstå i takt med
omdannelsen af bymidten med bl.a. LEGO House og de
tilhørende parkeringsmuligheder, som vil tiltrække ﬂere besøgende hele året.
Turistattraktionerne i Billund har hidtil været koncentreret i
den nordlige del af byen, men fra 2017 vil LEGO House øge
turiststrømmen til midtbyen og dermed bidrage til en turistog handelsmæssig udvikling og revitalisering af bycenteret.
De nye aktiviteter vil øge det traﬁkale pres og behovene for
p-pladser samtidig med, at en række målsætninger for Billund by skal realiseres, herunder en videreudvikling af Billund
som Børnenes Hovedstad.
Fremtiden tegner sig også med fortsat erhvervsudvikling i
Billund, herunder udvikling af blandt andet Billund Lufthavn og
attraktionerne i området ved LEGOLAND og Lalandia mv. Billund by vil således i de kommende år få stadig nye og større
aktiviteter, der samtidig vil øge behovet for en god og sikker
traﬁkafvikling for alle.
I den forbindelse skal også nævnes den kommende jernbane
til Billund, hvor placeringen af stationen i Billund by endnu
ikke ligger fast. Af denne årsag er jernbanen kun behandlet

overordnet i Traﬁkafviklingsplanen, og det har ikke været
muligt at tage højde for egentlige effekter for traﬁkken og
traﬁkafviklingen.
Traﬁkafviklingsplanens formål er at imødekomme eksisterende traﬁkale problemer, samt de problemer, som vil
opstå i forbindelse med åbning af LEGO House. I planen
foreslås konkrete projekter for vejnettet, stier, kollektiv traﬁk
og parkering i Billund by.
Billund Kommune ønsker derfor, at byens overordnede
traﬁkstruktur planlægges, så infrastrukturen og traﬁkkens
funktion sikres de kommende år. Planens indhold vil sandsynligvis være i konﬂikt med Visionsplanen på ﬂere områder,
herunder fredeliggørelse af Vejlevej. I den forbindelse skal det
understreges, at Traﬁkafviklingsplanen har fokus på nuværende og kendte kommende traﬁkale udfordringer på kort sigt,
hvor Visionsplanen har et meget længere tidsperspektiv, og
kræver på ﬂere områder en fuldstændig revurdering af den
samlede infrastruktur i Billund by og omegn.
En god planlægning forudsætter lokal opbakning og forankring. Derfor er traﬁkplanen blevet udarbejdet i en proces, hvor
Billund Kommune har inddraget interessenter og borgere i en
åben dialog om planens grundlag og indhold.

5
Visualisering af LEGO House (Bjarke Ingels Group)
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PLANENS GRUNDLAG

Traﬁkafviklingsplanen omfatter den centrale del af Billund by
samt de store turistattraktionerne mod nord, afgrænset af
lufthavnen.

Blandt målene er at blive attraktiv for tilﬂyttere ved at skabe de
allerbedste rammer for børns udvikling, læring og trivsel. Et af
midlerne er at sikre en fremtidig byudvikling i børnehøjde.

2.1 Planlægningen hidtil

Sideløbende med Traﬁkafviklingsplanen har Realdania og
Kirkbi A/S i samarbejde med Billund Kommune udarbejdet
en ny visionsplan for den fremtidige udvikling af Billund by.
Visionsplanen er mere overordnet og har et længere perspektiv end Traﬁkafviklingsplanen. Traﬁkafviklingsplanen fokuserer
på den kendte udvikling de næste 10 år, og det kan vise sig
nødvendigt at revidere dele af Traﬁkafviklingsplanen som følge
af elementer fra Visionsplanen.

I det følgende gennemgås kort den øvrige planlægning i Billund Kommune, som har indﬂydelse på Traﬁkafviklingsplanen
og grundlaget herfor.
Strategier og visioner
Billund Kommunes udviklingsstrategi 2011 – 2020 ”5 veje til
vækst” indeholder bl.a. visionen om Billund som ’Børnenes
Hovedstad’. Ambitionen er at proﬁlere Billund, og gøre den
kendt af børn og voksne over hele verden som Børnenes
Hovedstad, et unikt sted for, om og med børn.

Figur 1: Geograﬁsk afgrænsning af Traﬁkafviklingsplanen
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Traﬁkplan for Billund
Billund Kommunes eksisterende traﬁkplan er fra 2012 og
indeholder forslag til forbedring og udbygning af en række
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vejkryds og strækninger samt investeringer i et system for
p-vejvisning og tiltag til at øge brugen af den kollektive traﬁk.
For at kunne afvikle fremtidens traﬁk i Billund by, peger Traﬁkplanen blandt andet på udbygning af krydsene Nordmarksvej
/ Firhøjevej og Nordmarksvej / Ellehammers Allé.
Ud over p-vejvisning foreslår traﬁkplanen også en udbygning
af Firhøjevej til Lufthavnsvej eller en opgradering af Nordmarksvej af hensyn til den øgede traﬁk og bedre krydsningsforhold for de lette traﬁkanter.
Stiplan
Stinettet i kommunen udbygges både som traﬁkstier i forbindelse med vejnettet og som rekreative stier til natur- og oplevelsesmål. Kommunens stiplan ”Mulighedernes stier i Billund
Kommune” omfatter bl.a. et katalog med forslag til konkrete
stiprojekter. Stiplanen er under revision, og forventes færdig i
efteråret 2015.
Vejklassiﬁcering
Kommunens vejklasseplan inddeler vejene i vejklasser efter
deres traﬁkale funktion. De øverste vejklasser er ’statsveje’ og
kommunale ’gennemgående veje’ uden for byerne, og derefter følger i byområder ’traﬁkveje’, ’fordelingsveje’ og ’lokalveje’.
Vejklasserne udtrykker en rangordning af vejnettet, som bl.a.
kan anvendes ved prioriteringen af drifts- og anlægsmæssige
tiltag på vejene.
Traﬁksikkerhedsplan
Kommunen har sideløbende med Traﬁkafviklingsplanen, udarbejdet en opdateret traﬁksikkerhedsplan for perioden 20152020. I denne er der analyseret på de politiregistrerede uheld
på vejnettet samt borgerhenvendelser og tilbagemeldinger fra
skolerne om utrygge steder på vejnettet.

Billund Kommune prioriterer årligt, hvilke traﬁksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres, og kommunen
følger løbende uheldsudviklingen for at kunne tilpasse
indsatserne efter de aktuelle behov og nye målsætninger.
Sideløbende med udarbejdelsen af Traﬁkafviklingsplanen,
er Traﬁksikkerhedsplanen opdateret i 2015, og særligt for
indsatsområder for lette traﬁkanter i Billund by er der et
tæt sammenspil mellem de to planer.
Jernbane til Billund
Med politisk aftale om ’Togfonden DK’ fra 14. januar 2014 er
det besluttet at afsætte 750 mio. kr. til en ny baneforbindelse
Jelling – Billund, hvorved der blive forbindelse til Vejle. Banedanmark er p.t. i gang med en VVM lignende undersøgelse af
banen, som forventes åbnet i 2019. Ved Billund forventes der
stoppesteder ved lufthavnen og i nær tilknytning til LEGOLAND.
VVM undersøgelser
I de seneste år er der gennemført VVM undersøgelser for
en række større projekter, der bl.a. vil påvirke det fremtidige
traﬁkmønster i Billund. Det gælder et planlagt Outletcenter
ved Firhøjevej og LEGO House i bymidten. Byggearbejdet
med sidstnævnte er i gang og med forventet åbning i 2017.
Til betjening af LEGO House med parkeringspladser, er der
udarbejdet en VVM undersøgelse for et parkeringshus ved
Ole Kirks Vej, ligesom der er planer om at etablere fjernparkering ved Granvej.

Planen har opstillet forslag til en række konkrete vejprojekter i
form af enkelttiltag som krydsombygning, hastighedsdæmpning og afmærkning samt områdetiltag som hastighedszoner,
pladser og torve. Planen peger også på andre virkemidler
som kampagner, information, undervisning og kontrol.
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2.2 Interessent- og borgerinddragelse
I forbindelse med udarbejdelse af Traﬁkafviklingsplanen har
der indledende været inddragelse af en række nøgle interessenter i Billund samt afholdt workshop hvor interessenter og
borgere har haft mulighed for at bidrage med input til planen.
Der er afholdt interessentworkshop den 26. marts 2015.
Formålet med workshoppen var at få konkrete input til Traﬁkafviklingsplanen fra de mennesker, som til daglig bor, arbejder
og færdes i Billund by. Workshoppen var del af en proces,
som blev igangsat i 2014, hvor der i september 2014 blev
afholdt et offentligt dialogmøde i form af en ”Vejfest”.
På interessentworkshoppen blev rammerne for Traﬁkafviklingsplanen præsenteret, og der blev præsenteret en opsamling på det dialogmøde der var gennemført året forinden,
hvor borgere og interessenter var kommet med en lang
række tilkendegivelser om hvordan de oplevede de traﬁkale
udfordringer i Billund. Herefter blev de overordnede linjer for
planen præsenteret i form af oplæg til fremtidig vejklasseplan,
stistruktur og p-vejvisning mv.

På baggrund af oplægget var der gruppearbejde, hvor ﬁre
grupper diskuterede traﬁkale problemstillinger og løsningsforslag, samt en prioritering af de forskellige områder, som
traﬁkafvikling, lette traﬁkanter og parkering.
Derudover fremkom en række ønsker primært om forbedring
af traﬁksikkerheden og trygheden, som er behandlet yderligere i Traﬁksikkerhedsplan 2015-2020 og i forbindelse med
andre projekter i Billund by.
I løbet af marts og april 2015 er der desuden afholdt en række særskilte møder med særlige interessenter i Billund. Disse
blev afgrænset som de interessenter, der har væsentlige
aktiviteter med betydning for byens fysiske og turistmæssige
udvikling og dermed også for traﬁkken.
Formålet med møderne var, at Billund Kommune kunne høre
om interessenternes planer og andet, som vil kunne have
betydning for Traﬁkafviklingsplanen, samt deres synspunkter
på vej- og traﬁkforhold i byen. Inputtet fra møderne har været
medvirkende til at fastsætte et forventet niveau for den fremtidige traﬁk i Billund.

På baggrund af input på interessentworkshoppen og
-møderne er særligt følgende elementer medtaget i det
videre arbejde med Traﬁkafviklingsplanen:
›
Ønske om bedre forhold for fodgængere og cyklister,
særligt krydsningsmuligheder
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›

Traﬁkafvikling omkring turistattraktionerne og parkeringspladserne i forbindelse hermed

›

Offentlig transportmuligheder internt i Billund by til
attraktionerne (shuttlebus)
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TRAFIKALE FORUDSÆTNINGER

Billund Kommune ønsker at udbygge og udvikle infrastrukturen i Billund by, så den understøtter væksten i kommunen.
For at sikre dette og at infrastrukturen udvikles i synergi med
udviklingen de kommende år, er der i Traﬁkafviklingsplanen
opstillet en traﬁkmodel for to scenarier, hhv. et kortsigtet scenarie for 2018 og et langsigtet scenarie for 2025.
Scenariet for 2018 skal sikre, at infrastrukturen er optimal i
forhold til at kunne håndtere den nuværende traﬁk samt den
ændrede traﬁkmængde og traﬁkmønstre som opstår i forbindelse med åbningen af LEGO House centralt i byen. Med
LEGO House ændres den traﬁkale struktur, da der skabes en
ny turistattraktion centralt i byen, hvor attraktionerne på nuværende tidspunkt er koncentreret i den nordlige del.
Derudover er der opstillet et scenarie for 2025, som skal sikre, at udviklingen af infrastrukturen er fremtidssikret, og for at
analysere hvilke udbygninger og ændringer af infrastrukturen
som er nødvendige for at kunne afvikle traﬁkken på længere
sigt.

3.1 Nuværende traﬁk
Traﬁkken i Billund er på nuværende tidspunkt en udfordring
ﬂere steder. Problemerne er primært koncentreret til spidsperioderne om sommeren, og i mere hverdagssituationer er der
ikke egentlige traﬁkafviklingsproblemer i Billund.
Særligt i krydset Nordmarksvej/Firhøjevej opleves store traﬁkafviklingsproblemer i ferieperioder. Derudover er der generelt
et stort pres på vejnettet i den nordlige del af byen omkring
Nordmarksvej, hvor attraktionerne LEGOLAND og Lalandia er
beliggende.
Af ﬁgur 2 på næste side ses den nuværende (år 2015) traﬁk i
Billund by, hhv. for et gennemsnitlig døgn i løbet af året (ÅDT),
og et julidøgn (JDT). Det er tydeligt, at døgntraﬁkken i juli på
store dele af vejnettet er markant større end den gennemsnitlige årsdøgntraﬁk. Enkelte steder er der næsten en fordobling
i julidøgnet.
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2015 ÅDT

2015 JDT
Figur 2: Nuværende døgntraﬁk for hhv. ÅDT og JDT
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3.1.1 Kollektiv traﬁk
Den kollektive traﬁk i Billund består af en række regional- og
lokalbusser samt en shuttlebus mellem Billund by og lufthavnen i højsæsonen.
I alt otte regional- og lokalruter betjener Billund by med fælles
stoppested ved Billund centret. Derudover er der en X-bus
fra Aarhus, som betjener lufthavnen, og ligeledes har stop i
tilknytning af LEGOLAND.
De seneste år har der i højsæsonen kørt en gratis shuttlebus
mellem lufthavnen, LEGOLAND og Billund midtby.
Af Traﬁkplan for Billund Kommune 2012 fremgår det, at
potentialet for overﬂytning af traﬁkanter fra bil til kollektiv traﬁk
i Billund Kommune er begrænset, hvilket primært skyldes en
lav befolkningstæthed og et stort bilejerskab. Dette reducerer

væsentligt muligheden for satsninger på, at den kollektive traﬁk skal overtage større dele af det transportbehov, som bilen
i dag løser.
Planen peger på, at den eksisterende kollektive traﬁkbetjening
på de væsentligste pendlingsrelationer og til betjening af de
store turistdestinationer skal fastholdes.

3.1.2 Lette traﬁkanter
I Billund by består den eksisterende infrastruktur for de lette
traﬁkanter (inden for projektområdet) af en kombination af
separate stier samt stier langs med vejene, hvor der skelnes
mellem dobbeltrettede og enkeltrettede stier. Den eksisterende overordnede stistruktur fremgår af nedenstående ﬁgur 3.
Derudover er der fortov i begge sider langs størstedelen af
vejene.

Dobbeltrettet cykelsti
Enkeltrettet cykelsti
Figur 3: Eksisterende stier i Billund (inden for projektområdet)
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På nuværende tidspunkt er der ﬂere traﬁkale udfordringer for
de lette traﬁkanter i Billund by. En stor del af problematikkerne i Billund, såvel som alle andre steder, omhandler de lette
traﬁkanters tryghed og sikkerhed i traﬁkken. Dette er primært
i forbindelse med krydsning af de overordnede veje samt
tilstedeværelse af mange fodgængere omkring turistattraktionerne i den nordlige del af byen.
Traﬁkafviklingsplanen har til formål at sikre en hensigtsmæssig
udvikling af infrastrukturen i Billund by for alle traﬁkantgrupper,
hvor fokus er på netop traﬁkafvikling. Særligt for de lette traﬁkanter er der en række problemstillinger, hvor der er overlap
med Traﬁksikkerhedsplan 2015-2020, der er udarbejdet
sideløbende med nærværende Traﬁkafviklingsplan.

3.2 Fremtidig traﬁk
Billund Kommune ønsker at udbygge og udvikle infrastrukturen i Billund Kommune, så den understøtter væksten i
kommunen. For at sikre dette og at infrastrukturen udvikles
i synergi med udviklingen de kommende år, er der i Traﬁkafviklingsplanen opstillet en traﬁkmodel for to scenarier, hhv. et
kortsigtet scenarie for 2018 og et mere langsigtet scenarie for
2025.
Traﬁkmodellen for begge scenarier indeholder både årsdøgntraﬁkken (ÅDT) og julidøgnstraﬁkken (JDT). Da det netop er
i sommermånederne, at der er det største traﬁkale pres på
vejnettet i Billund, er der taget udgangspunkt i traﬁkmængderne for et julidøgn i forbindelse med kortlægning af lokaliteter
med traﬁkafviklingsproblemer og opstilling af løsningsforslag til
afhjælpning af disse.
Scenariet for 2018 skal sikre, at infrastrukturen er optimal i
forhold til at håndtere den nuværende traﬁk samt den ændrede traﬁk og traﬁkmønstre, som opstår i forbindelse med
åbningen af LEGO House centralt i byen. Med LEGO House
ændres den traﬁkale struktur da der skabes en turistattraktion centralt i byen, hvor disse på nuværende tidspunkt er
koncentreret i den nordlige del. Derudover er der opstillet et
scenarie for 2025, som skal sikre, at udviklingen af infrastrukturen også er fremtidssikret, og for at analysere hvilke udbygninger og ændringer af infrastrukturen, der er nødvendige for
at kunne afvikle traﬁkken på længere sigt.
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I scenariet for 2025 er det forudsat, at Firhøjevej forlænges
og tilsluttes Lufthavnsvej. Vejens forlængelse er ikke vedtaget
på nuværende tidspunkt, og der foregår p.t. dialoger mellem
Billund Kommune, Vejle Kommune og Vejdirektoratet omkring
mulige løsninger.
Det er Billund Kommunes ønske at Firhøjevej tilsluttes Lufthavnsvej, da dette medfører en aﬂastning af Nordmarksvej,
særligt på strækningen mellem Vejlevej og Firhøjevej, hvorved
der skabes bedre muligheder for at udvikle den østlige del af
Billund og binde byen sammen på tværs af Nordmarksvej.
Derudover vil Firhøjevejs forlængelse også medføre at lastbiltraﬁkken, herunder de store modulvogntog til og fra lufthavnen
(Cargo), ikke kører forbi de store turistattraktioner hvor mange
lette traﬁkanter færdes. Firhøjevejs forlængelse vil således
skabe en direkte adgangsvej til Cargo fra det overordnede
statsvejnet.
Som følge af den planlagte udvikling de kommende år
vil der ske markante ændringer i den nuværende traﬁk.
Der regnes med en generel traﬁkstigning, som følge af
den generelle samfundsudvikling, og især en stigning
og ændring i traﬁkken som følge af konkrete projekter i
Billund, herunder de ændringer der opstår i bymidten i
forbindelse med åbning af LEGO House og udvikling af
Billund Centret m.v.
Til bestemmelsen af den fremtidige traﬁk i hhv. 2018 og 2025
er der i Traﬁkafviklingsplanen forudsat følgende større ændringer og udvikling:
› Firhøjevej forlænges til Lufthavnsvej efter 2018
› LEGO House åbner i 2017 med forventet 250.000
besøgende årligt
› P-hus til LEGO House etableres i 2017 mellem Hovedgaden og Ole Kirks Vej – forventet plads til 350 biler
› Fjernparkering etableres ved Granvej i 2017 – forventet
plads til 400 biler
› Outlet Center etableres på Firhøjevej i 2018 – forventes
at medføre 3.000 bilture pr. døgn
› LEGO fabrikken på Højmarksvej ombygges og omdannes til administrationscenter med fremtidigt 2.100
ansatte i 2018
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2018 ÅDT

2018 JDT
Figur 4: Fremtidig døgntraﬁk i 2018 for hhv. ÅDT og JDT
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2025 ÅDT

2025 JDT
Figur 5: Fremtidig døgntraﬁk i 2025 for hhv. ÅDT og JDT
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I forhold til den nuværende sommertraﬁk (JDT) vil der i 2018
og 2025 ske en væsentlig stigning i traﬁkken generelt.
Derudover ses det, at traﬁkken i den centrale del af Billund
omkring det nye LEGO House stiger markant. Sommertraﬁkken på Granvej vil stige med ca. 35 % som følge af åbningen
af LEGO House. Derudover vil traﬁkken på Hovedgaden stige
med ca. 30 % i 2018 og ca. 40 % i 2025 i forhold til den
nuværende sommertraﬁk. På Ole Kirksvej vil sommertraﬁkken
næsten ﬁredobles til ca. 1.000 biler i både 2018 og 2025 i
forhold til basisscenariet i 2015.

3.3 Indsatsområder

Den store stigning på især Ole Kirks Vej skyldes, at der her
vil være udkørsel fra det fremtidige P-hus ved LEGOHouse,
og at der på nuværende tidspunkt kun kører ca. 250 biler i
døgnet på strækningen. Der vil stadig være tale om et traﬁkniveau, som en vej med den pågældende udformning kan
afvikle uden problemer.

› B - Kollektiv traﬁk

Ud over en generel traﬁkstigning frem mod 2018 og 2025
er den største ændring i perioden fra 2018 til 2025, at som
følge af Firhøjevejs tilslutning til Lufthavnsvej vil traﬁkken på
denne stige med ca. 70 %. Derimod vil traﬁkken i juli måned
blive halveret på den sydlige del af Nordmarksvej og Vejlevej
mellem Nordmarksvej og Lufthavnsvej.

I de følgende kapitler gennemgås en række indsatsområder
til imødekommelse af de problemer, der er på nuværende
tidspunkt og som kan forventes at opstå i traﬁkken i Billund
by. Samtidig opstilles konkrete projekter til at afværge/afhjælpe disse problemer.
Indsatsområderne er opdelt i ﬁre kategorier:
› A - Traﬁkafvikling

› C - Lette traﬁkanter
› D - Parkeringsvejvisning
For hvert projekt under de enkelte kategorier er der udarbejdet et skitsemæssigt anlægsoverslag.

Forlængelsen af Firhøjevej til Lufthavnsvej medfører således
en omfordeling af traﬁkken i den østlige ende af byen, og
aﬂaster Nordmarksvej, hvor mange lette traﬁkanter færdes,
hvorved det bliver muligt at binde byen bedre sammen på
tværs af Nordmarksvej. I den vestlige del af byen vil Firhøjevejs forlængelse ikke medføre betydelige ændringer i traﬁkken
på vejnettet.
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A - TRAFIKAFVIKLING

Traﬁkmodellens tal for de fremtidige traﬁkmængder er anvendt
til kapacitetsvurderinger og -beregninger, der belyser de traﬁkale konsekvenser for by-, erhvervs- og turismeudvikling.
Billund Kommune ønsker at afhjælpe kapacitetsproblemer på
vejnettet, så fremkommeligheden kan bevares for alle traﬁkanter. Oftest er det i krydsene, at kapacitetsproblemerne opstår,
og i Traﬁkafviklingsplanen er de 17 mest centrale kryds i
Billund by undersøgt for de to scenarier i hhv. 2018 og 2025.
Ud fra de fremtidige traﬁkmængder i de 17 kryds samt den
nuværende udformning af krydsene er der foretaget en nærmere screeningsundersøgelse af, hvorvidt der er risiko for tra-

ﬁkafviklingsproblemer i krydsene i henholdsvis 2018 og 2025.
Da det er sommertraﬁkken (JDT), der generelt er størst, tager
screeningen udgangspunkt i traﬁkniveauet for JDT. Resultatet
af dette fremgår af tabel 1.
For de kryds hvor der på nuværende tidspunkt eller i fremtiden er risiko for traﬁkafviklingsproblemer, er der foretaget
nærmere kapacitetsundersøgelser og –beregninger med
henblik på at kortlægge problemernes omfang, og hvilke tiltag
der skal etableres for at løse problemerne på et tilfredsstillende niveau. For hvert tiltagene er der ligeledes beregnet et
groft anlægsoverslag.

Lav risiko
Medium risiko
Høj risiko
Figur 6: Oversigt over kryds og forventede risiko for traﬁkafviklingsproblemer i 2018 eller 2025
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Nr.

Kryds

Nuværende udformning

Indkørende traﬁk (ÅDT/JDT)

Risiko for traﬁkafviklingsproblemer

2015

2018

2025

2018

2025

1

Vejlevej-Hans Jensens Vej-Hohenwestedt Allé

1-sporet rundkørsel

7.800 /
8.000

8.400 /
8.900

8.800 /
9.200

Nej

Nej

2

Vejlevej-Grindstedvej-Gammelbro

1-sporet rundkørsel

5.800 /
6.000

6.200 /
6.500

6.500 /
6.900

Nej

Nej

3

Grindstedvej-Granvej-Møllevej

1-sporet rundkørsel

7.900 /
8.400

9.200 /
10.300

9.700 /
10.900

Ja*

Ja*

4

Vejlevej-Grindstedvej-Nordmarksvej-Koldingvej

1-sporet rundkørsel

8.900 /
12.200

9.400 /
13.100

8.300 /
10.700

Nej

Nej

5

Granvej-Hovedgaden

Prioriteret F-kryds uden kanalisering

3.100 /
3.500

4.300 /
5.400

4.500 /
5.700

Nej

Nej

6

Granvej-Ole Kirks Vej

Prioriteret T-kryds uden kanalisering

1.850 /
2.400

2.500 /
3.500

2.600 /
3.600

Nej

Nej

7

Granvej-Solsortevej

Prioriteret T-kryds uden kanalisering

1.750 /
2.200

2.300 /
3.000

2.400 /
3.100

Nej

Nej

8

Granvej-Nordmarksvej

1-sporet rundkørsel

1.450 /
2.800

2.400 /
4.100

2.500 /
4.200

Nej

Nej

9

Nordmarksvej-Båstlundvej

1-sporet rundkørsel

5.500 /
10.100

7.100 /
12.300

7.300 /
12.800

Nej

Nej

10

Nordmarksvej-Indkørsel P1

Prioriteret T-kryds uden kanalisering

5.800 /
9.300

7.100 /
10.900

7.400 /
11.900

Ja

Ja

11

Nordmarksvej-Firhøjevej-Åstvej

Signalreguleret ﬁre benet kryds

7.400 /
11.200

7.600 /
13.200

10.000 /
15.200

Ja**

Ja**

12

Nordmarksvej-Ellehammers Allé

Prioriteret T-kryds med højresvingsbane fra syd

5.200 /
9.350

5.500 /
9.700

4.750 /
7.900

Ja

Ja

13

Hans Jensens Vej-Skolevej

Prioriteret T-kryds med venstresvingsbane fra nord

4.400 /
4.400

4.600 /
4.800

4.800 /
4.900

Nej

Nej

14

Hans Jensens Vej-Åstvej

Prioriteret T-kryds med venstresvingsbane fra nord

4.000 /
4.250

4.200 /
4.500

4.400 /
4.700

Nej

Nej

15

Hans Jensens Vej-Højmarksvej

Prioriteret T-kryds uden kanalisering

2.850 /
2.800

3.000 /
3.000

3.100 /
3.100

Nej

Nej

16

Hovedgaden-Rådhuspladsen-Systemvej

Prioriteret ﬁrebenet kryds uden
kanalisering

3.300 /
3.300

3.700 /
4.000

3.800 /
4.200

Nej

Nej

17

Systemvej-Ole Kirks vej

Prioriteret T-kryds uden kanalisering

900 /
1.000

1.100 /
1.600

1.200 /
1.600

Nej

Nej

* Medtages pga. tæt afstand til kryds ved Hovedgaden - ** Der er konstateret problemer allerede i dag
Tabel 1: Oversigt over fremtidige traﬁkmængder i undersøgte 17 kryds og forventede traﬁkproblemer (grøn = lav risiko, gul = medium risiko, rød = høj ri-siko)
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A-3 Grindstedvej/Granvej-Møllevej
Problembeskrivelse
På nuværende tidspunkt kan der opstå kø på Granvej fra
rundkørslen og op til det tætliggende kryds ved Hovedgaden,
som derved skaber forsinkelser for venstresvingende fra Hovedgaden ud på Granvej. Kapacitetsberegningerne viser, at
dette problem ikke er ofte forekommende, men der vil fortsat
være en risiko i 2018 og 2025, hvor den maksimale kø på
Granvej netop vil strække sig op til Hovedgaden.
Løsningsforslag
Da traﬁkafviklingsproblemerne ikke er særligt udbredte, og
ikke forventes at blive særligt forværret i fremtiden, anbefales
det i første omgang at holde rundkørslen under observation. Såfremt der fremadrettet sker opstuvning af traﬁkken på
Granvej, som påvirker afviklingen af traﬁkken på Hovedgaden,
kan der etableres en shunt på rundkørslen ved Grindstedvej
fra nord mod vest. Derved reduceres køen på Granvej og
risikoen for opstuvning forbi Hovedgaden minimeres.
Anlægsoverslag
0,75 mio. kr. inkl. omkostninger til projektering og tilsyn. Hertil
kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift anslået 5.000 kr.
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A-10 Nordmarksvej-Indkørsel LEGOLAND P1
Problembeskrivelse
Der er på nuværende tidspunkt ikke store traﬁkafviklingsproblemer i krydset i sommerspidsperioderne, men der er
registreret enkelte episoder, hvor der opstår meget lang kø fra
vest som følge af store mængder venstresvingende ind mod
P1.
Med den fremtidige traﬁkvækst på Nordmarksvej er der risiko
for, at disse problemer kan blive større, hvor særligt den
venstresvingende traﬁk på Nordmarksvej ind mod P1 kan
opleve store forsinkelser. Kapacitetsberegningerne viser dog,
at i 2025 vil krydset kun nærme sig kapacitetsgrænsen med
den nuværende udformning, og traﬁkken vil i langt de ﬂeste
tilfælde godt kunne afvikles.
Løsningsforslag
Da problemerne på nuværende tidspunkt og i fremtiden kun
forventes at opstå få gange i løbet af året, vurderes det ikke
nødvendigt med en udbygning af krydset. Med etablering af
et effektivt P-vejvisningssystem kan den venstresvingende
traﬁk mod P1 i de mest belastede perioder reduceres ved at
gæster til LEGOLAND fra nord og vest styres mod P2 samt
P3 og P4. Derved vil traﬁkafviklingen i krydset blive forbedret
markant.
Anlægsoverslag
Løsningsforslaget indgår i et samlet P-vejvisningsystem under
Projekt D1.
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A-11 Nordmarksvej-Firhøjevej-Åstvej
Problembeskrivelse
Der er allerede i dag kapacitetsproblemer i krydset i spidsperioderne. Kapacitetsberegningerne viser, at med den
nuværende udformning vil der i 2018 opstå store forsinkelser i traﬁkken i spidsperioderne. Med forudsætningen om
Firhøjevejs tilslutning til Lufthavnsvej i 2025 ændres traﬁkken
i krydset, hvorved den sydlige del af Nordmarksvej aﬂastes,
mens traﬁkken på Firhøjevej øges. Der vil derfor på trods af
dette også ske sammenbrud i spidsperioderne. Traﬁkafviklingen i krydset hindres yderligere af et stort antal lette traﬁkanter
i krydset, hvilket reducerer kapaciteten i krydset og vanskeliggør afviklingen af den svingende traﬁk.
Løsningsforslag
For at kunne afvikle traﬁkken på et tilfredsstilende niveau både
i 2018 og 2025, foreslås krydset udvidet med højresvingsbaner på hhv. Firhøjevej og Nordmarksvej fra nord. Som
følge af højresvingsbanen på Firhøjevej nedlægges udkørslen
ved G.A Centervej og signalanlægget i forbindelse hermed.
Udkørende traﬁk fra P5 ledes istedet internt på p-anlægget
mod øst, hvor den eksisterende indkørsel omdannes til indog udkørsel.
Derudover anbefales det, at fodgængerfelterne over det
nordlige og østlige ben nedlægges, og at stierne, der leder
frem til disse, fjernes. Derved påvirkes fremkommeligheden
for de store svingretninger, hhv. venstresvingende fra nord og
højre svingende fra syd i 2018 og øst i 2025 ikke af krydsende fodgængere.
Fodgængere, der har parkeret på P5 og P6 skal derfor vha.
skiltning ledes via p-pladsen nord om krydset og krydse
Nordmarksvej ved det signalregulerede fodgængerfelt ved
hovedindgangen til LEGOLAND. Fodgængere fra området
ved Lalandia tvinges til at krydse over det sydlige og vestlige
ben, hvor svingstrømmene ikke er så store. De tilbageværende fodgængerfelter gøres samtidig bredere så ﬂere fodgængere kan krydse på samme tid.
Anlægsoverslag
1,90 mio. kr. inkl. omkostninger til arealerhvervelse, projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift
anslået 15.000 kr.
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A-12 Nordmarksvej-Ellehammers Allé
Problembeskrivelse
Der er allerede i dag kapacitetsproblemer i krydset i spidsperioderne. Kapacitetsberegningerne viser, at med den
nuværende udformning vil der i 2018 opstå større forsinkelser
i traﬁkken i spidsperioderne, hvor især de venstresvingende
på Ellehammers Allé har vanskeligt ved at komme ud på
Nordmarksvej. I 2025 ændres traﬁkken i krydset som følge
af forudsætningen om Firhøjevejs forbindelse til Lufthavnsvej,
hvorved Nordmarksvej aﬂastes. Dette medfører at traﬁkafviklingen forbedres for de udkørende på Ellehammers Allé.
Løsningsforslag
For at kunne afvikle traﬁkken på et tilfredsstilende niveau i
2018, foreslås krydset ombygget til et signalanlæg, samordnet med signalanlægget ved Firhøjevej umiddelbart nord
for krydset. Derudover foreslås der etableret svingbaner på
Nordmarksvej fra nord samt på Ellehammers Allé for at sikre
en fornuftig afvikling af traﬁkken ud fra området i spidsperioderne. Med Firhøjevejs forlængelse aﬂastes Nordmarksvej og
signalanlægget vil derefter ikke umiddelbart være nødvendigt.
Dog anbefales det at bibeholde signalanlægget, således
krydset er rustet til en evt. fremtidig større traﬁkmængde.
Derudover kan signalet anvendes til at styre traﬁkken op mod
krydset ved Firhøjevej, hvor belastningen fortsat er stor.

Nedlægges som del af andet projekt
Helle som del af andet projekt

Anlægsoverslag
2,40 mio. kr. inkl. omkostninger til arealerhvervelse, projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift
anslået 80.000 kr.
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A-99 Samordning af signalanlæg
Problembeskrivelse
I fremtiden vil der være tre tætliggende signalanlæg på Nordmarksvej ved hhv. det brede fodgængerfelt mod indgangen
til LEGOLAND, ved Firhøjevej og det nye anlæg ved Ellehammers Allé. Disse tre signalanlæg har en indbyrdes afstand på
ca. 200 m, hvorfor der er risiko for, at traﬁkken kan stuve op
fra det ene signalanlæg til det førliggende, såfremt signalstyringen i krydsene ikke er optimeret og samordnet
Løsningsforslag
Det anbefales, at der etableres samordning mellem de tre
signalanlæg, således traﬁkafviklingen optimeres bedst muligt,
og der skabes en ”grøn bølge”. Samtidig bør signalstyringen
spille sammen med p-vejvisningssystemet (Projekt D1), således signalerne styres efter hvor den parkeringssøgende traﬁk
i spidsperioderne ledes hen.
Anlægsoverslag
0,2 mio. kr. inkl. omkostninger til projektering. Hertil kommer
omkostninger til årlig aﬂedt drift anslået 20.000 kr.
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B - KOLLEKTIV TRAFIK

Der er som en del af Traﬁkafviklingsplanen ikke opstillet forslag
til forbedringer eller ændringer af den eksisterende busbetjening i Billund. Dette skyldes, at den overordnede planlægning
af busdriften er forankret hos Sydtraﬁk, og en udvidelse af
busbetjeningen i Billund by indgår ikke i Sydtraﬁks handlingsplaner. Samtidig er der som følge af byens størrelse, sammensætning og beliggenhed et meget lille potentiale for at
overﬂytte passagerer fra bil til bus.
Forbedringer af den kollektive traﬁk skal således ikke ske gennem en styrkelse af den regionale busbetjening, men der er
dog potentiale for, gennem en styrket kollektiv traﬁkbetjening
lokalt i Billund, at reducere omfanget af bilture internt i byen.
Styrkelsen af den kollektive traﬁkbetjening lokalt i Billund skal

også ses i lyset af en kommende jernbane med forventet
stop ved lufthavnen og ved LEGOLAND. Med en effektiv
kollektiv traﬁk internt i Billund vil jernbanen også blive attraktiv
for de besøgende til andre attraktioner i Billund by, herunder
LEGO House.
Planerne for etablering af jernbane til Billund Lufthavn og videre til LEGOLAND pågår i statslig regi, og er således ikke et
projekt under Traﬁkafviklingsplanen. Konsekvenserne af jernbanen med forventet åbning i 2019 vurderes at have minimal
påvirkning på Traﬁkafviklingsplanen, og samtidig er der mange
uklarheder omkring linjeføring og placering af stationer, hvorfor
der ikke er medtaget et bidrag hverken positivt eller negativt i
det traﬁkale grundlag.
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B-1 Shuttlebus
Problembeskrivelse
Den eksisterende shuttlebusordning til lufthavnen kan med
fordel udvides, så denne også omfatter betjening af den
kommende fjernparkering ved Granvej samt betjening af
attraktionerne LEGOLAND, Lalandia og LEGO House.
Derved kan attraktiviteten af fjernparkeringerne i udkanten af
byen øges, således turister i højere grad vil parkere i udkanten af byen og kunne anvende den kollektive traﬁk det sidste
stykke til attraktionerne. Attraktiviteten af fjernparkeringen kan
yderligere styrkes gennem differentieret betalingsparkering på
pladserne alt efter deres placering. Da der er tale om private
parkeringspladser kræver dette dog et samarbejde med de
private aktører.
Løsningsforslag
Der er blandt andet i forbindelse med VVM undersøgelsen for
LEGO House opstillet forskellige alternativer for en transportløsning fra fjernparkeringen ved Granvej til LEGO House. Der
er her arbejdet med en række mulige løsninger, som kabelbane, rullende fortov, monorail, eller en udvidelse af den eksisterende shuttlebusløsning, som det mest realistiske forslag
inden for den tidshorisont Traﬁkafviklingsplanen arbejder med,
hvorfor det er denne løsning, der er medtaget.

sterende buslommer, som kan anvendes. Ved LEGO House
antages det, at shuttlebussen kan stoppe ved forpladsen på
Gammelbro.
Med disse stoppesteder vil shuttlebussen betjene de største
attraktioner samt parkeringsanlæg i Billund by. Derudover
sikres der forbindelse mellem den kommende jernbaneforbindelse og shuttlebussen.
Frekvensen af shuttlebussen bør som udgangspunkt ikke
være mere end 15 minutter. I spidsperioder i højsæsonen bør
frekvensen dog være helt nede på ca. hvert 5 minut.
Anlægsoverslag
0,70 mio. kr. for etablering af buslommer ved Granvej inkl.
omkostninger til arealerhvervelse, projektering og tilsyn. Hertil
kommer omkostninger til årlig drift af shuttlebussen anslået
til 1,5 mio. kr. ved helårsdrift. Dette beløb kan variere såfremt bussen kun indsættes i en del af året, og såfremt der
indsættes ﬂere busser i spidsperioden for at opnå en højere
frekvens.

Ruteforløbet for shuttlebussen som beskrevet i VVM undersøgelsen er angivet på ﬁgur 7 med ”gul linje”. Dette ruteforløb medfører relativ stor afstand mellem fjernparkeringen og
LEGO House. Derfor kan der overvejes alternative ruter som
angivet på ﬁguren med ”blå linje”, men dette vanskeliggør
betjening af både Hotel LEGOLAND og hotellerne på Nordmarksvej.
Udvidelsen af shuttlebusordningen kræver, at der anlægges
buslommer ved stoppestedet på Granvej. Der planlægges
etaberet stoppested i forbindelse med den kommende
jernbanestation ved Nordmarksvej. På den østlige del af
Nordmarksvej ud for LEGOLAND samt på Åstvej ved Hotel
LEGOLAND og på Nordmarksvej ved travbanen er der eksi-
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Shuttlebusser VVM
Alternativ rute
Figur 7: Mulige shuttleruter
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C - LETTE TRAFIKANTER

Billund Kommune er Børnenes Hovedstad. Billund er dermed en by, der møder børn i deres øjenhøjde bl.a. ved, at
planlægningen i byen i højere grad skal imødekomme børns
behov.
I den forbindelse er de traﬁkale forhold for de lette traﬁkanter
højt prioriteret i Billund by. Dette er både en prioritering fra
kommunens side, men også fra byens borgere, hvilket kommer til udtryk gennem løbende henvendelser om forholdene
i Billund by, og særligt i forbindelse med borgerinddragelsen
undervejs i processen for Traﬁkafviklingsplanen.

I det følgende gennemgås hvilke projekter, der i forbindelse med Traﬁkafviklingsplanen kan anbefales etableret for at
forbedre forholdene for de lette traﬁkanter. En samlet oversigt
over projekterne fremgår af ﬁgur 8.
Projekterne er opstillet og formuleret i samspil med Traﬁksikkerhedsplan 2015-2020, da der er stort overlap på
dette område mellem de to planer. Projekterne kan således også genﬁndes i Traﬁksikkerhedsplan 2015-2020.

C5

C4
C2

C3
C6
C1

Dobbeltrettet cykelsti
Enkeltrettet cykelsti
Hastighedszone
Figur 8: Oversigt over tiltag for lette traﬁkanter.
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C-1 Krydsning af Hans Jensens Vej
Problembeskrivelse
Hvor Skulpturstien og den dobbeltrettede sti langs Skolevej
ender ved Hans Jensens Vej, er der behov for sikre krydsninger. På nuværende tidspunkt er der to fodgængerfelter
ved de to krydsninger, som er beliggende med 100 meters
mellemrum. Ved stien langs Skolevej er dette suppleret med
torontoanlæg og midterhelle. På trods af disse tiltag, er krydsningerne stadig utrygge for mange lette traﬁkanter.
Løsningsforslag
For at øge trygheden og traﬁksikkerheden for de lette traﬁkanter, anbefales det at supplere med et bump ved de to
krydsninger for at sikre, at hastigheden på Hans Jensens
Vej holdes lav, og bilisters fokus på krydsningerne øges.
Derudover bør det nordlige krydsningspunkt suppleres med
en krydsningshelle for at tydeliggøre krydsningen og skabe
mulighed for at krydse vejen i to tempi.
Anlægsoverslag
1,20 mio. kr. inkl. omkostninger til projektering og tilsyn. Hertil
kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift anslået 5.000 kr.
Figur 9: Ændrede krydsninger på Hans Jensens Vej. Ved Gammelbro ses projekt for
ny adgang til stitunnel samt krydsningshelle på Hans Jensens Vej

C-2 Krydsning af Granvej ved fjernparkering
Problembeskrivelse
Med etablering af fjernparkering til LEGO House vest for
Granvej, opstår et stort behov for fodgængere at krydse
Granvej.
Løsningsforslag
Ved adgangen til fjernparkeringen, etableres en stor krydsningshelle for at sænke bilisternes hastighed og gøre disse
opmærksomme på krydsende fodgængere. Hellen vil samtidig lette krydsningen for lette traﬁkanter, da det bliver muligt
at krydse vejen i to tempi. På grund at Granvejs status som
traﬁkvej, bør der ikke etableres bump ifm. krydsningen.
Anlægsoverslag
0,70 mio. kr. inkl. omkostninger til arealerhvervelse, projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift
anslået 5.000 kr.
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Figur 10: Princip for krydsningshelle på Granvej ved fjernparkering
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C-3 Krydsning af Nordmarksvej ved Skulpturstien
Problembeskrivelse
Hvor Skulpturstien mod øst ender ved Nordmarksvej, er
krydsningsbehovet stort for både fodgængere og cyklister
mod attraktionerne ved Lalandia. Der er et eksisterende
fritliggende fodgængerfelt med torontoblink ca. 50 m syd for
stiudmundingen. Dette har dog ikke den fornødne sikkerheds- og tryghedsmæssige effekt, da det er placeret for langt
væk fra stiudmundingen. Desuden er det primært henvendt
mod fodgængere og ikke cyklister.
Der er samtidig risiko for, at bilister på Nordmarksvej ikke erkender de krydsende lette traﬁkanter, da fritliggende fodgængerfelter erfaringsmæssigt har en dårlig sikkerhedsmæssig
effekt. Derudover er det foreslået, at krydset Nordmarksvej /
Ellehammers Allé signalreguleres, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at have et fritliggende fodgængerfelt, hvor de gule
torontoblink let bliver overset eller skaber forvirring, da bilister
vil have fokus på signalanlæggene.
Løsningsforslag
Det anbefales at nedlægge det eksisterende fodgængerfelt
med torontoanlæg, og etablere en krydsningshelle i direkte
forlængelse af stiudmundingen. På grund at Nordmarksvejs
status som traﬁkvej, bør der ikke etableres bump ifm. krydsningen.

Figur 11: Krydsningshelle på Nordmarksvej ved Skulpturstien

Denne løsning vil øge brugen af krydsningspunktet, da det
ikke er forbundet med omveje for de lette traﬁkanter. Traﬁksikkerheden og trygheden forbedres også, da det bliver muligt
for lette traﬁkanter at krydse vejen i to tempi samtidig med,
at hastigheden på Nordmarksvej holdes lav omkring krydsningspunktet som følge af signalanlæggene nord og syd for
krydsningen, samt den forsætning som krydsningspunktet vil
udgøre.
Anlægsoverslag
0,70 mio. kr. inkl. omkostninger til arealerhvervelse, projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift
anslået 5.000 kr.
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C-4 Nordmarksvej
Problembeskrivelse
Langs den nordlige del af Nordmarksvej er der dobbeltrettede
fællesstier i begge sider af vejen. Disse stier benyttes både af
cyklister – primært lokale - samt af fodgængere mellem parkeringspladserne P1-P4 og indgangen til LEGOLAND. I store
dele af LEGOLANDs åbningsperiode er der mange kon-ﬂikter
mellem cyklister og fodgængere på disse stier, og det er
vanskeligt for cyklisterne at komme frem, samtidig med at der
er risiko for uheld mellem cyklister og fodgængere.
Løsningsforslag
Det anbefales at ændre de dobbeltrettede fællesstier,
således stien på nordsiden af vejen omdannes til udelukkende at være en fodgængersti, og cyklister henvises til stien
langs den sydlige side af vejen. I den forbindelse nedlægges fodgængerfeltet med torontoanlæg ca. 200 m øst for
rundkørslen ved Båstlundvej, og fodgænger krydsningerne
samles derved ved det signalregulerede fodgængerfelt ud for
hovedindgangen til LEGOLAND.

Eksisterende forhold
Dobbeltrettet fællessti
Figur 12: Eksisterende stiforhold langs den nordlige del af Nordmarksvej
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Udformningen af stierne sikrer ligeledes, at der er gode forhold for fodgængere mellem den kommende jernbanestation
og LEGOLand, uanset om stationen placeres nord eller syd
for Nordmarksvej.
På denne måde koncentreres fodgængere på strækningen
på nordsiden af vejen, mens det kun er fodgængere til og
fra P2, der vil færdes på stien langs sydsiden af vejen. Stien
langs den sydlige side af vejen udbygges derfor til et fortov
med en bredde på 2,5 m samt en dobbeltrettet cykelsti
ligeledes på 2,5 m. Fortov og cykelsti adskilles med et belægningsskift for at tydeliggøre hvilket areal, der er til hvilken
traﬁkantgruppe. Mellem den dobbeltrettede cykelsti og
kørebanen etableres en 1 m bred skillerabat. På denne måde
øges sikkerheden for fodgængere og cyklister, og cyklisternes fremkommelighed forbedres på strækningen.
Anlægsoverslag
4,50 mio. kr. inkl. projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til evt. arealerhvervelse og årlig aﬂedt drift anslået
20.000 kr.
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Fremtidige forhold
Dobbeltrettet cykelsti
Dobbeltrettet fællessti
Gangsti

Figur 13: Eksisterende og foreslået fremtidig stiudformning langs den nordlige del af Nordmarksvej
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C-5 Granvej
Problembeskrivelse
Langs de overordnede traﬁkveje rundt om Billund midtby
(Nordmarksvej-Granvej-Grindstedvej-Vejlevej) er der generelt
gode stiforhold for de lette traﬁkanter. Undtagelsen er Granvej, hvor der er en dobbeltrettet fællessti i den østlige side.
Syd for Solsortevej indsnævres vejen gradvist samtidig med,
at skillerabatten mellem kørebane og sti forsvinder. Syd for
Ole Kirks Vej forsvinder stien helt, og aﬂøses af et fortov.
Traﬁkbelastningen på Granvej på nuværende tidspunkt er
ikke stor, men som følge af etablering af LEGO House med
tilhørende parkeringshus på Ole Kirks Vej og fjernparkering på
Granvej, vil traﬁkken på Granvej øges markant samtidig med,
at betydeligt ﬂere lette traﬁkanter vil benytte strækningen langs
Granvej til og fra fjernparkeringen.

Figur 14: Foreslået ændret tværproﬁl på Granvej syd for Solsortevej
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Løsningsforslag
Det anbefales at opgradere den eksisterende fællessti langs
Granvej således at, tværproﬁlet nord for Solsortevej videreføres mod syd med en stibredde på 2,5 m og en skillerabat
ud mod kørebanen på 1,0 m. Syd for Solsortevej kræver
dette en udvidelse af Granvej mod vest for at få plads til den
bredere sti og skillerabat.
Anlægsoverslag
1,9 mio. kr. inkl. omkostninger til arealerhvervelse, projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift
anslået 15.000 kr.
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C-6 Hastighedszone

Problembeskrivelse
Med det store fokus på lette traﬁkanters tryghed og sikkerhed, herunder også fokus på børn, anbefales det, at
gøre den centrale del af Billund by mere venlig overfor lette
traﬁkanter. I processen med Traﬁkafviklingsplanen har det
været et stort fokusområde fra borgerne i Billund by at gøre
byen mere tryg og sikker for lette traﬁkanter, og der er i den
forbindelse opstillet forslag om bilfri midtby.
Med LEGO House og de omkringliggende pladser og torve
forventes det, at antallet af lette traﬁkanter, der færdes i den
centrale del af Billund by vil øges markant. Midtbyen vil ud
over LEGO House også i fremtiden indeholde andre funktioner, som kræver tilgængelighed i bil til midtbyen, og det er
således ikke realistisk at etablere en helt bilfri midtby sådan
som der har været stillet forslag om.

Hastighedszone
Port
Figur 15: 30 km/t hastighedszone i den centrale midtby. De orange punkter angiver
portene ind og ud af zonen

Løsningsforslag
Der er på nuværende tidspunkt en 30 km/t hastighedszone
omkring den centrale del af byen, markeret med zonetavler.
Overgangen til denne er dog ﬂere steder ikke særlig tydelig,
og det anbefales at understøtte og tydeliggøre hastighedszonen, ved at supplere den eksisterende afmærkning med
hastighedszonetavler i lave galger med særlig afmærkning på
kørebanen.
Anlægsoverslag
0,20 mio. kr. inkl. omkostninger til projektering og tilsyn. Hertil
kommer omkostninger til årlig aﬂedt drift anslået 5.000 kr.

Figur 16: Eksisterende adgang til hastighedszonen fra Rådhuspladsen ved krydset
med Hans Jensens Vej.
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D - PARKERINGSVEJVISNING

En væsentlig traﬁkal problemstilling i Billund er parkering og
parkeringssøgende traﬁk særligt til attraktionerne i byen. Det
vurderes, at den offentlige parkering i Billund by generelt
fungerer godt, og at der her i dag ikke er behov for etablering
af særlige tiltag eller indførelse af yderligere parkeringsrestriktioner. I forbindelse med LEGO House, vil parkeringsforhold
og –restriktioner i den centrale midtby blive gennemgået og
justeret for at sikre gode parkeringsforhold for både byens
beboere og handlende samt gæster til LEGO House.

Systemet viser med variable tavler de besøgende, hvor der
er ledige pladser, og leder traﬁkanterne til disse. Tiltaget vil
betyde, at traﬁkafviklingen særligt i feriespidsperioder kan forbedres, og risiko for sammenbrud i traﬁkken på de i forvejen
mest belastede strækninger reduceres. Parkeringsinformationssystemet kan også være anvendeligt til i højere grad
at lede traﬁkken til de store fjernparkeringspladsanlæg, der
ﬁndes i den nordlige udkant af Billund, hvorved traﬁkken ind til
de kritiske områder af midtbyen reduceres.

I ferieperioder opstår der, primært i den nordlige del af Billund
by, problemer med den parkeringssøgende traﬁk til bl.a.
LEGOLAND. Parkeringspladser fyldes tidligt op, og parkanterne må ledes til andre fjernere beliggende p-pladser. Samtidig
er langt de ﬂeste af disse parkeringssøgende traﬁkanter ikke
stedkendte, hvorfor sådanne situationer kan føre til yderligere
problemer med traﬁkafviklingen og ﬂere uhensigtsmæssige
situationer, der påvirker traﬁksikkerhed og tryghed negativt.

P-vejvisningssystemet har således til formål at optimere
brugen af det eksisterende og planlagte udbud af parkeringspladser i Billund by gennem dynamisk vejvisning og
information til traﬁkanterne.

Med etableringen af LEGO House, det tilhørende P-hus
centralt i byen samt fjernparkering på Granvej er der risiko for,
at problemer og gener med parkeringssøgende traﬁk øges og
spredes til en større del af byen.
Ved dynamisk P-vejvisning anvendes skilte, der angiver
antallet af ledige parkeringspladser forskellige steder i
byen. Derved er det muligt at oplyse traﬁkanterne om,
hvor der er ledige pladser, og hvor der allerede er optaget, hvorved den parkeringssøgende traﬁk bliver mindre,
og afvikles mere hensigtsmæssigt.
Billund Kommune ønsker derfor at etablere et dynamisk
P-vejvisningssystem i et samarbejde mellem kommunen og
de private aktører. Formålet med at etablere et dynamisk
p-vejvisningssystem er overordnet at sikre, at afviklingen
af den p-søgende traﬁk i Billund sker så effektivt som muligt. Systemet skal således give parkanten mulighed for at
optimere sin søgning efter en ledig p-plads mht. tidsforbrug,
køreafstand, nærhed til mål og ikke mindst sandsynlighed
for at ﬁnde en fri parkeringsplads. Samtidig vil dette medføre
en positiv betydning for byens borgere, den øvrige traﬁk og
bymiljøet generelt.
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7.1 Parkering i Billund
I Billund midtby er der i dag ca. 500 offentlige p-pladser. Dertil
kommer ca. 5.500 private pladser i forbindelse med attraktionerne ved LEGOLAND og Lalandia, hvor der er betaling på
en række af disse. LEGOLAND råder over ca. 5.000 P-pladser, heraf er ca. trefjerdedele mod betaling og ved Lalandia
er der ca. 475 pladser mod betaling. Derudover etableres
der nye private parkeringspladser i det kommende P-hus ved
LEGO House samt fjernparkeringen på Granvej.
Der er i spidsperioder i sommerhalvåret et stort pres på
primært de private parkeringspladser ved attraktionerne i
Billund. Konsekvensen er, at besøgende parkerer på vejene i
Billund til gene for den øvrige traﬁk og beboere.
Med en eventuel udbygning af attraktioner og andre traﬁkskabende funktioner i Billund by vil dette pres mod parkeringspladserne stige, hvilket kan medføre et behov for ﬂere
parkeringsmuligheder eller restriktioner for parkering. Kommunen kan stille krav om, at bygherren etablerer parkeringsmuligheder på egen grund eller indbetaler til p-fonden.
Ændringer i parkering
I forbindelse med det igangværende byggeri af LEGO House,
sker der ændringer til de eksisterende parkeringsforhold i
særligt midtbyen.
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› P-pladserne (ca. 35 pladser) ved Rådhuspladsen
nedlægges som følge af vejomlægning nord for LEGO
House
› Der nedlægges ca. 120 p-pladser på Gammelbro og
Rådhuspladsen som følge af omdannelse af pladserne
foran LEGO House og fritlægning af Billund Bæk
› Der etableres et nyt parkeringshus ved Ole Kirks Vej
med plads til ca. 350 biler. Der vil være indkørsel fra Hovedgaden primært via Granvej, og udkørsel til Ole Kirks
Vej. Det forventes at der indføres betalingsparkering i
P-huset. Afgiften bør afstemmes med restriktionerne på
de øvrige omkringliggende offentlige p-pladser, således
det sikres at de offentlige pladser omkring LEGO House
ikke anvendes af besøgende.
› Derudover etableres fjernparkering ved Granvej på den
vestlige side af vejen, umiddelbart nord for Solsortevej.
Der forventes plads til ca. 400 biler. Der forventes plads
til ca. 400 biler, og pladserne antages at være betalingsfrie. Området er i dag registreret som fredskov.

7.2 Forslag til ændrede p-restriktioner
Den nuværende struktur for p-restriktioner i Billund by med
p-afgift på de store pladser ved attraktionerne samt få eller
ingen restriktioner på de øvrige offentlige pladser medfører en
række uhensigtsmæssigheder.
Det ses, at ﬂere besøgende til attraktionerne parkerer langs
de nærliggende lokalveje eller på offentlige parkeringspladser uden restriktioner frem for de pladser, der er dedikerede
til attraktionerne. Årsagerne til dette er ﬂere. I særligt store
spidsbelastninger kan det være vanskeligt at ﬁnde en parkeringsplads ved attraktionen, eller at de tilbageværende er
placeret så langt fra målet, at besøgende vælger at parkere
langs offentlige veje og pladser. Derudover formodes det, at
ﬂere af dem, der parkerer uden for de dedikerede pladser til
attraktionerne, gør dette for at slippe for at betale.
Som følge af etableringen af LEGO House, kan problemerne
med parkering langs de offentlige veje og pladser forventes
at stige, såfremt der ikke indføres skærpede p-restriktioner på
de offentlige veje, eller at parkering i p-huset og fjernparkeringen er gratis eller på anden måde fordelagtig at anvende for
besøgende til LEGO House.
Det anbefales at indarbejde følgende ændrede restriktioner
(se tabel 2) på de private og offentlige p-pladser i Billund:

Lokalitet

Offentlig/ Privat

Nuværende restriktioner

Foreslået fremtidige restriktioner

Midtbyen (indenfor 30 km/t zone)

Offentlig

3 timer

2 timer

Billund Centret

Offentlig

Ingen

2 timer

LEGOLAND P1, P2

Privat

50 kr., P-kort 140 kr.

Gratis eller lavere takst

LEGOLAND P3, P4

Privat

Gratis

Gratis

LEGOLAND P5, P6

Privat

50 kr., P-kort 140 kr.

Gratis eller lavere takst

Lalandia

Privat

Gratis 1 time, P-kort 120 kr.

Gratis 1 time, P-kort 120 kr.

P-hus LEGO House

Privat

Ikke oplyst

Gratis el. på anden måde fordelagtiggjort

Fjernparkering Granvej

Privat

Ikke oplyst

Gratis

Tabel 2: Oversigt over restriktioner på p-anlæg i Billund
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Derudover bør der opsættes p-forbudstavler langs de overordnede veje nær attraktionerne, særligt langs Båstlundvej og
Nordmarksvej vest for Båstlundvej. I fremtiden kan parkering
langs Granvej og den del af Grindstedvej, hvor der er rabat
mellem kørebanen og cykelstierne også blive et muligt problem. Det kan derfor ligeledes overvejes at opsætte p-forbudstavler langs disse.

7.3 P-Vejvisningsplan
Den samlede plan for p-vejvisning i Billund fremgår af ﬁgur
17.
Det er valgt ikke at etablere dynamisk vejvisning til de offentlige pladser omkring LEGO House i centrum af byen. Dette
skyldes, at området omkring LEGO House og de omkringliggende funktioner ønskes fredeliggjort så meget som muligt,
hvorfor biltraﬁkken ønskes begrænset. De offentlige p-pladser
her er således tiltænkt lokale beboere med andre formål end
at besøge LEGO House, hvorimod besøgende til LEGO House henvises til enten parkeringshuset på Ole Kirks Vej eller til
fjernparkeringen på Granvej.
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For besøgende til LEGO House fra øst, der ankommer via
Grindstedvej-Vejlevej, vejvises disse videre mod vest til
Granvej og derefter ind ad Hovedgaden. Der vejvises således
ikke til LEGO House via Hans Jensens Vej eller Gammelbro,
da pladserne omkring LEGO House ønskes fredeliggjort så
meget som muligt for biltraﬁk.
Ud over P-vejvisning langs P-søgeringen, opsættes der
også faste tavler omkring LEGO House og Hans Jensens
Vej-Solsortevej, som vejviser til P-huset. Formålet med dette
er at vejvise de bilister som enten pga. andre ærinder er inde
i midtbyen, eller som har kørt efter LEGO House som destination, og derved er kommet ind på Hans Jensens Vej-Solsortevej, Åstvej eller Gammelbro. De faste tavler har således
til hensigt at ”fange” bilister med mål til LEGO House og som
ikke har kørt efter p-vejvisningen, og derved minimere de
traﬁkale gener dette medfører.
Anlægsoverslag
3,90 mio. kr. inkl. projektering og tilsyn. Hertil kommer omkostninger til årlig drift anslået 100.000 kr.
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P-søgering
Figur 17: Oversigt over samlet P-vejvsisningsplan. Figuren fremgår ligeledes af bilag A
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PROJEKTOVERSIGT

På baggrund af resultaterne af traﬁkanalyserne er der opstillet
følgende projekter, som anbefales udført hhv. i perioden frem
til 2017 hvor LEGO House åbner, og i perioden fra 20182025.

Der er skelnet mellem, hvilke projekter der er vigtige at etablere før LEGO House åbner, således det sikres, at traﬁkken
i Billund by kan afvikles hensigtsmæssigt fra åbningen af
LEGO House, samt projekter der kan have et lidt længere
perspektiv, eller hvor udviklingen er forbundet med større
usikkerhed og som således med fordel kan vente med etablering til efter 2018.

Projekter 2016-2017
Nr.

Lokalitet

Projekt

Anlægsoverslag

Årlige driftsudgifter

A-11

Nordmarksvej/ Firhøjevej-Åstvej

Ud- og ombygning af signalkrydset

1,90. mio. kr.

0,015 mio. kr.

A-12

Nordmarksvej/ Ellehammers
Allé

Etablering af svingbaner og signalanlæg

2,40. mio. kr.

0,08 mio. kr.

A-99

Nordmarksvej

Samordning af 3 signalanlæg (forudsætter
anlæg af A12)

0,20 mio. kr.

0,02 mio. kr.

C-1

Hans Jensens Vej

Krydsningspunkter

1,20 mio. kr.

0,005 mio. kr.

C-2

Granvej

Krydsningspunkt

0,70 mio. kr.

0,005 mio. kr.

C-4

Nordmarksvej

Ændring af stier på den nordlige del

4,50 mio. kr.

0,02 mio. kr.

C-5

Granvej

Udbygning af den eksisterende dobbeltrettet sti

1,90 mio. kr.

0,015 mio. kr.

Ingen speciﬁk lokalitet
C-6

Midtbyen

Tydeliggørelse af 30 km/t hastighedszone

0,20 mio. kr.

0,005 mio. kr.

D-1

Billund by

P-vejvisningssystem

3,90 mio. kr.

0,1 mio. kr.

16,9 mio. kr.

0,265 mio. kr.

I alt

Projekter 2018-2025
Nr.

Lokalitet

Projekt

Anlægsoverslag

Årlige driftsudgifter

A-3

Grindstedvej/Granvej-Møllevej

Shunt mod vest

0,75 mio. kr.

0,005 mio. kr.

C-3

Nordmarksvej v. Skulpturstien

Stikrydsning

0,70 mio. kr.

0,005 mio. kr.

Shuttlebus inkl. etablering af stoppesteder

0,70 mio. kr.

1,5 mio. kr.

2,15 mio. kr.

1,51 mio. kr.

Ingen speciﬁk lokalitet
B-1

Billund by
I alt
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C4

C5

C2

A11

A3

C3
A12

C6
C1

Figur 18: Projektoversigt
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PERSPEKTIVER

Med realiseringen af projekterne omfattet af denne Traﬁkafviklingsplan sikres det, at infrastrukturen og traﬁkken i og
omkring Billund by tilpasses den forventede udvikling de
kommende 10 år, således traﬁkken afvikles tilfredsstillende og
de nuværende og kommende gener fra traﬁkken minimeres.
Der er på længere sigt en række planer og visioner for udviklingen i Billund, som kan afføde andre infrastrukturprojekter.
Visionsplanen for Billund by medfører behov for en række
andre ændringer af infrastrukturen i Billund. Ligeledes kan det
forventes, at ﬂere af de private aktører i og omkring Billund by
vil udvikle og udvide, hvilket kan give behov for supplerende
infrastrukturprojekter. Derudover er der de statslige planer,
herunder planer for en Hærvejsmotorvej, hvor første etape
formentlig er stykket fra Lunderskov til Billund. Etableringen
af denne motorvej vil have stor indﬂydelse på traﬁkken i og
omkring Billund.
Billund Kommune vil således løbende følge udviklingen i tæt
samarbejde med de private og offentlige aktører, og udvikle
og tilpasse planerne for infrastrukturen, således det sikres, at
traﬁkken til og fra samt internt i Billund by afvikles på den mest
hensigtsmæssige måde i forhold til kommunens visioner for
byen.
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7200 GRINDSTED

