TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

RÅDGIVER

COWI

PROJEKTNR.

A068157

DOMUMENTNR.

A068157-001-02

VERSION

7.0

UDGIVELSESDATO

26.10.2015

UDARBEJDET

KVHE/MNAE

KONTROLLERET

KLEI

GODKENDT

KLEI

2

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

INDHOLD

Mål og visioner for traﬁksikkerheden

4

Uheldsanalyse og fokusområder

7

Fysiske tiltag ved uheldsbelastede lokaliteter

10

Tryghed ved skolerne

19

Traﬁkpolitik for skolerne

27

Lette traﬁkanter i Billund by

28

Borgerhenvendelser i Billund by

35

Traﬁksikkerhedsinspektion

37

Kampagner

38

Handlingsplan

39

3

01

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

MÅL OG VISIONER FOR TRAFIKSIKKERHEDEN

Billund Kommune har med denne traﬁksikkerhedsplan skabt
et grundlag for arbejdet med traﬁksikkerheden i perioden
2015-20. Formålet er at gøre Billund Kommune mere traﬁksikker og tryg at færdes i som traﬁkant. Planen indeholder en
række konkrete vejtekniske tiltag samt kampagner. Traﬁksikkerhedsplanen er vedtaget ultimo 2015 af Billund Byråd.
Billund kommunes mål for traﬁksikkerheden er at halvere
antallet af dræbte samt alvorlige og lette tilskadekomne i
traﬁkken i 2020 set i forhold til 2010. Denne målsætning
svarer til det nationale mål og også EU’s traﬁksikkerhedsmål.
Af grafen nedenfor ses udviklingen i antallet af tilskadekomne
set i forhold til målkurven.
Vision for traﬁksikkerheden i Billund Kommune
Hver ulykke er selvsagt én for meget, hvorfor Billund
Kommune vil arbejde målrettet for at reducere antallet
af dræbte og alvorligt tilskadekomne, på de kommunale
veje, kraftigt.
Billund skal desuden være en traﬁksikker hovedstad for
børn, hvor leg, læring og kreativitet er i fokus.
Billund Kommune arbejder med en udviklingsstrategi ’5
veje til vækst’, hvor traﬁksikre løsninger er ’ Den bedste
vej fra A til B’.

Udviklingen i antallet af tilskadekomne i forhold til målkurven
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Mål for traﬁksikkerheden
Antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres fra
2010 til 2020 i Billund Kommune.

Hvad koster traﬁkuheld samfundet?
Omkostningerne for tilskadekomne i traﬁkken er store:
› Traﬁkdrab: 18,3 mio.kr
› Alvorligt tilskadekomne: 3,1 mio. kr
› Lettere tilskadekomne: 0,5 mio.kr
Kommunerne betaler to tredjedele af disse udgifter. Investeringer i traﬁksikkerhed handler først og fremmest om at spare
menneskeliv og kvæstede, men erfaringer viser samtidig, at
de midler, der investeres i traﬁksikre løsninger også sparer
kommunen for en række udgifter. Anlægsudgifterne til de 34
tiltag i traﬁksikkerhedsplanen vil således være lavere end de
kommunale udgifter der vil være i forbindelse med de sparede uheld såsom udgifter til genoptræning, plejehjem/institutioner samt oprydning efter uheld. Dertil kommer regionale
udgifter til fx sygehusudgifter med videre.
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Perspektivering
Billund har de seneste år oplevet vækst i turisttraﬁkken som
følge af de traﬁkskabende attraktioner som Legoland og
Lalandia. Hertil kommer blandt andet en stigende traﬁk til
Billund Lufthavn.
Billund Kommune er fortsat i udvikling, og der forventes etableret ﬂere traﬁkskabende projekter de kommende år. Allerede
nu kender kommunen placeringen af blandt andet LEGO
House, som forventes at tiltrække 250.000 årlige besøgende
og dertil kommer evt. Design Outlet. Desuden vil den kom-

mende jernbaneforbindelse gøre det lettere at komme til og
fra Billund for besøgende fra Danmark og det nære udland.
Traﬁksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i registrerede traﬁkuheld, og tager dermed ikke til fulde højde for kommende
projekter og deres indvirkning.
Denne plan indeholder en uheldsanalyse og række prissatte
traﬁksikkerhedsindsatser. Afslutningsvis indeholder planen
et oplæg til en handlingsplan, hvor alle tiltagene er listet og
prioriteret.
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UHELDSANALYSE OG FOKUSOMRÅDER

På kortet til venstre ses en oversigt over uheldene på kommunale veje i Billund Kommune fra 2010-2014. Udviklingen i
antallet af uheld samt personskadeantallet for de seneste fem
år kan ses i diagrammerne til højre. Det ses blandt andet, at
særligt 2013 var et år med mange uheld og mange tilskadekomne i Billund Kommune.

Antal uheld pr. år

I dette afsnit er udvalgte data fra uheldsudtrækkene præsenteret. Dataene er valgt med henblik på at kortlægge, hvor der
er særlige problemer med traﬁksikkerheden. Konklusionerne
af uheldsanalysen er opstillet nedenfor, og diagrammerne på
den efterfølgende side understøtter disse.

Uheldsanalysen har ført til følgende konklusioner på
traﬁksikkerheden i Billund Kommune:
›

De ﬂeste personskader er sket i åbent land

›

Eneuheld er den uheldstype med ﬂest personskader

›

Størstedelen af eneuheldene sker i weekenden og
særligt fredag og lørdag nat/aften

›

Unge bilførere, og særligt de 18-24 årige, står for
størstedelen af personskaderne i Billund Kommune

›

Den dominerende uheldstype for unge bilførere er
eneuheld i åbent land

›

De 18-24 årige står især for uheld med hastighedsoverskridelser

›

Over de seneste 5 år er der årligt 1-6 personskader
med cyklister

›

Af spiritusuheldene udgør eneuheld majoriteten

›

Uopmærksomhed forårsager typisk ene- og mødeuheld samt bagende-kollisioner

Afslutningsvis vil dette kapitel præsentere seks fokusområder,
der tilsammen skal være med til at højne traﬁksikkerheden i
Billund Kommune.

Antal personskader pr. år

Generelt siges det, at i 90% af tilfældene er traﬁkanternes fejl og vaner medvirkende årsag til uheldet

I bilagsrapporten, bilag 1, ses supplerende grafer med uheld
mm.
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Personskader fordelt på vejudformning og by/land

Personskader fordelt på hovedsituation

8

Eneuheld fordelt på vejudformning
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På baggrund af uheldsanalysen og fokusområderne fra
Færdselskommisionens handlingsplan 2013-2020, som er
vist her til højre, er der udpeget en række tiltag for traﬁksikkerhed i Billund Kommune.

Fokusområder fra Færdselskommissionens handlingsplan 2013-2020:
› For høj hastighed

Billund Traﬁksikkerhedsplan arbejder med de ﬂeste af disse
fokusområder fra Færdselskommisionen.

› Spiritus, narkotika og medicin (påvirket kørsel)

Billund Traﬁksikkerhedsplan er struktureret i følgende kapitler:

› Uopmærksomhed

› Kapitel 3: Fysiske tiltag ved uheldsbelastede lokaliteter

› Manglende sele- og hjelmbrug

› Kapitel 4: Tryghed ved skolerne

› Fodgængere

› Kapitel 5: Traﬁkpolitik for skolerne

› Cyklister og knallertførere

› Kapitel 6: Lette traﬁkanter i Billund by

› Unge bilister op til 24 år

› Kapitel 7: Borgerhenvendelser i Billund by

› Mødeulykker

› Kapitel 8: Traﬁksikkerhedsinspektion

› Eneulykker

› Kapitel 9: Kampagner

› Ulykker i kryds i åbent land

› Kapitel 10: Handlingsplan

9

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

03

FYSISKE TILTAG VED UHELDSBELASTEDE LOKALITETER

Uheldsanalysen er foretaget på baggrund af uheldsudtræk fra
2010-2014. Der er udpeget syv uheldsbelastede lokaliteter,
som der udarbejdes sikkerhedsfremmende løsningsforslag til.

Nr.

10

Lokaliteterne er markeret på kortet til højre og listet i tabellen
nedenfor. På de følgende sider vil lokaliteterne blive gennemgået én for én med resultaterne af uheldsanalysen, løsningsforslag, forventet effekt samt et groft anlægsskøn.

Vejnavn

By

Beskrivelse

Antal uheld

1

Vestergade/Vestre Allé

Grindsted

Kryds i by

4

2

Tinghusgade/Vesterbrogade

Grindsted

Kryds i by

4

3

Grinstedvej/Vejlevej

Billund

Kryds i by

3

4

Hohenwested Allé/Kløvervej

Billund

Kryds i by

4

5

Omme Landevej

Vest for Filskov

Strækning i åbent land

3

6

Herningvej

Nord for Sdr. Omme

Strækning i åbent land

4

7

Billundvej

Mellem Billund og Hejnsvig

Strækning i åbent land

7

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

6

5

D
D

1
2

3

D4
7

11

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

Nr.1
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Vestergade/Vestre Allé, Grindsted
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Krydset er et vigepligtsreguleret T-kryds hvor Vestergade-Vestre Allé udgør primærretningen. På Vestre Allé er der etableret venstresvingsbane. Der er ca. 50 m øst for krydset
etableret fodgængerovergang.

Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret ﬁre uheld i krydset de seneste fem år. Alle
ﬁre uheld involverer bløde traﬁkanter, heraf er tre af uheldene
med personskade. To af uheldene er med krydsende fodgængere og de øvrige to uheld involverede cyklister.
Uheldsbilledet tyder på, at bløde traﬁkanter har svært ved at
krydse primærvejen, hvilket giver anledning til en chancebetonet adfærd. Derudover giver det kurvede vejforløb dårlig
oversigt.

Løsningsforslag
På baggrund af uheldsanalysen og en besigtigelse af krydset
foreslås det, at der etableres en lang hævet ﬂade gennem
krydset. Derudover opsættes hegn eller lign. på Vestre Allé,
således at fodgængere fra stien tvinges til at benytte fodgængerovergangen. Endvidere bør hastigheden gennem kurverne
sænkes til 30 km/t.
Forventet effekt
Reduktion i antallet af uheld på 75 % og antallet af personskader ligeledes på 75 %.
Anlægsskøn
Opsætning af hegn, hastighedsbegrænsning samt en ca.
110 m lang hævet ﬂade er skønnet til ca. 0,95 mio. kr.
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Nr.2

Tinghusgade/Vesterbrogade, Grindsted

e
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Krogagerv
ej
Krydset er et signalreguleret F-kryds med fodgængerfelter på alle ﬁre ben. På Tinghusgade og Vesterbrogade er der etableret venstresvingsspor.

Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret ﬁre uheld i krydset de seneste fem år. Ingen
uheld er med personskader. Tre uheld er sket i forbindelse
med, at det røde lys ikke er blevet overholdt, heraf er to uheld
med bilister, der er kørt over for rødt.
Uheldsbilledet indikerer, at signalerne i krydset overses eller
ses for sent.
Løsningsforslag
På baggrund af uheldsanalysen foreslås det, at krydset
suppleres med signallanterner på galgemaster af hensyn til at
tydeliggøre krydset. Endvidere kan det overvejes, om krydset
skal forvarsles.

kommer ud af krydsområdet, inden den krydsende traﬁkstrøm, kører ind i krydset.
Derudover undersøges behovet for baggrundsplader, der kan
være med til at henlede traﬁkanternes opmærksomhed på
signalanlægget.
Forventet effekt
Ved opsætning af galgemaster med signallanterner samt
forvarsling af krydset forventes en reduktion i antallet af uheld
på 50 %.
Anlægsskøn
Prisen for supplerende signallanterner på galgemaster samt
skiltning til forvarsling af kryds skønnes til 0,2 mio. kr.

Det undersøges om mellemtiden i krydset er tilstrækkelig,
således der er tid til, at de traﬁkstrømme, der har haft grønt,
13
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Nr.3

Grindstedvej/Vejlevej, Billund
Hans J
ens
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Rundkørslen er et-sporet med fodgængerfelter på hvert ben samt blå cykelfelter. Der er anlagt cykelsti rundt i cirkulationsarealet.

Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret tre uheld i krydset de seneste fem år. Ét
uheld er et dødsuheld med en cyklist. Alle tre uheld involverer
cyklister, der i forbindelse med ind-/udkørende køretøjer er
blevet påkørt. Uheldsbilledet tyder på, at cyklister i krydset
overses. Det kan være på grund af oversigtsproblemer eller
for høj fart.

Dette løsningsforslag er desuden sammenholdt med Traﬁkafviklingsplanen for Billund by, hvor der ikke er fundet problemer
med traﬁkafviklingen.

Løsningsforslag
Det foreslås at fjerne beplantningen og trække cykelstien
ud til kørebanen. Derudover anbefales det, at rundkørslens
til- og frafarter udformes mindre dynamiske med overkørbare
arealer. Derved skal bilisterne længere ned i fart for at komme
rundt i rundkørslen.

Anlægsskøn
Prisen for at fjerne beplantningen, trække cykelstien ud til
kørebanen samt anlægge overkørbare arealer i tilslutningerne
skønnes til 0,45 mio. kr.
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Forventet effekt
Reduktion i antallet af uheld på ca. 75 % og antallet af personskader på 50 %.
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Nr.4

Hohenwestedt Allé/Kløvervej, Billund
Hohenwestedt Allé

Hyb
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ver

vej
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dvej

Plou
g
Rundkørslen er et-sporet med fodgængerfelter på hvert ben samt blå cykelfelter. Der er anlagt cykelsti rundt i cirkulationsarealet - adskilt fra vejarealet med buskbeplantning.

Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret ﬁre uheld i krydset de seneste fem år heraf
ét uheld med personskade. To af uheldene involverer cyklister, der i forbindelse med ind-/udkørende køretøj er blevet
påkørt. Ses der på uheld indenfor de seneste 10 år er der
registreret yderligere to uheld, dvs. i alt 6 uheld over 10 år. De
to supplerende uheld er begge uheld hvor udkørende køretøj
har påkørt en cyklist. Uheldsbilledet tyder på, at cyklister i
krydset overses. Det kan være på grund af oversigtsproblemer eller for høj fart. Hækbeplantningen i krydset kan være
årsagen til uheldene, ved besigtigelsen var beplantningen
dog for nyligt kraftigt beskåret.

rundt i rundkørslen.

Løsningsforslag
Det foreslås, at rundkørslens tilfarter udformes mindre dynamiske med overkørbare arealer. Udformningen gør, at bilerne
er nødt til at sænke hastigheden yderligere for at komme

Anlægsskøn
Anlægsudgifterne skønnes til 0,55 mio. kr. Dette dækker over
at fjerne beplantning og erstatte med chausséstenbelægning
samt lave overkørbare arealer i til- og frafarter.

Løsningsforslaget for denne rundkørsel er ligeledes sammenholdt med Traﬁkafviklingsplanen for Billund by, som ikke har
fundet problemer med traﬁkafviklingen.
Derudover anbefales det at fjerne beplantningen og erstatte
denne med chausséstenbelægning.
Forventet effekt
Reduktion i antallet af uheld (over 10 år) på ca. 60 % og
antallet af personskader på 80 %.
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Nr.5

Omme Landevej vest for Filskov
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Omme Landevej er to-sporet og udgør vejforbindelsen mellem Sønder Omme og Filskov. Kørebanen er ca. 6 m bred, og rabatterne meget smalle. Delstrækningen som er
uheldsbelastet ligger i en blød kurve og er ca. 200 m lang.

Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret tre uheld på delstrækningen omkring Omvrå
Søndermark de seneste fem år. To uheld er med personskade. Ét uheld involverer en cyklist. Ses der på uheld indenfor
de seneste 10 år viser det sig, at der yderligere er registreret
tre uheld indenfor samme delstrækning, dvs. i alt seks uheld
over 10 år. Alle uheld er sket i mørke. Tre uheld er eneuheld.
Uheldsbilledet indikerer, at kurven kombineret med høj fart
og mørke giver anledning til uheldene. Det kan muligvis være
svært at se kurven i mørke og dermed, hvor hurtigt man kan
køre.

16

Løsningsforslag
Det er for nyligt opsat baggrundsafmærkning. Det foreslås at
der suppleres med en forvarsling med hastighedsangivelse.
Der implementeres advarselstavler for skarp kurve.
Forventet effekt
Reduktion i antallet af uheld (over 10 år) på ca. 50 % og
antallet af personskader på 30 %.
Anlægsskøn
Projektet skønnes til 0,05 mio. kr.
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Nr.6

Herningvej nord for Sdr. Omme
Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret ﬁre uheld på delstrækningen de seneste
fem år. Alle uheld er eneuheld. To uheld er sket i glat føre.
Uheldsbilledet er umiddelbart ikke entydigt, men det vurderes
at uheldene formentligt skyldes høj fart.

gvej

Hernin

Løsningsforslag
Det foreslås, at der nedfræses rumleriller langs kantlinjerne,
eller at kantlinjerne udføres som brede proﬁlerede, således at
bilister, der er på vej til at køre af vejen bliver opmærksomme
på dette.
Der bør endvidere overvejes at udføre en traﬁksikkerhedsinspektion af sidearealerne indenfor sikkerhedszonen på strækningen med henblik på at mindske alvorligheden af eventuelle
uheld.
Deruodver implementeres ”Farlig vej”-tavler
Forventet effekt
Reduktion i antallet af uheld på 50 %.
Anlægsskøn
Anlægsprisen for nye proﬁlerede kantlinjer og 2 stk. ”Farlig
vej” -tavler anlslås til 0,25 mio. kr.

Herningvej er to-sporet med en kørebane på ca. 6 m. Rabatterne er meget smalle.
Delstrækningen som er uheldsbelastet ligger på lige vej og er ca. 450 m lang.
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Nr.7

Billundvej mellem Billund og Hejnsvig

vej

nd

lu
Bil

Billundvej ligger mellem Hejnsvig og Billund, og er en vej med mange kurver. Vejen er ca. 7m bred, og der er etableret en lokal hastighedsbegrænsning.

Uheldsanalyse og årsag
Der er registreret syv uheld over de seneste fem år delstrækningen, der er ca. 2,5 km lang. Deraf er ét personskadeuheld, og seks ud af syv uheld er sket i kurver.
Uheldsbilledet indikerer, at kurverne giver anledning til størstedelen af uheldene muligvis fordi, det er svært at se kurverne,
og hvor hurtigt man kan køre. Høj fart er sandsynligvis også
medvirkende.

Løsningsforslag
Der er kun opsat baggrundsafmærkning i de to nordligste
kurverne. Baggrundsafmærkningen angiver med pile, hvor
traﬁkanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. Det
foreslås derfor, at der opsættes baggrundsafmærkning i de
resterende ﬁre kurver, samt forvarsling med hastighedsangivelse ved tre af kurverne. Der implementeres advarselstavler
for skarp kurve.
Alternativt kan der suppleres med kantlinjer på strækningen.
Forventet effekt
Reduktion i antallet af uheld på 75 %.
Anlægsskøn
Projektet skønnes til 0,25 mio. kr.

18
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TRYGHED VED SKOLERNE

Et andet indsatsområde i traﬁkplanen er traﬁkken omkring
kommunens folkeskoler, privatskoler og ungdomsuddannelser. Arbejdet omfatter følgende skoler, der også er vist på
kortet på følgende side:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Billundskolen
Hejnsvig Skole
Sønder Omme skole
Stenderup Skole
Vestre Skole
Vorbasse Skole
Grindsted Privatskole
Filskov Skole
International School of Billund
Grindsted Gymnasium og HF Kursus
Erhvervsgymnasiet Grindsted
Søndre Skole

Skolerne i Billund kommunen er inddraget i arbejdet vedrørende traﬁksikkerhedsforbedringer omkring skolerne, og
de har således selv været med til at deﬁnere problemer og

Mål for skolerne i Billund Kommune
› Skabe sikkert og sammenhængende stinet omkring
kommunens skoler
› Traﬁksikre med fysiske tiltag omkring skolerne
› Traﬁkpolitik og holdningspåvirkning

løsninger i forhold til traﬁksikkerhed. På de følgende sider er
problemer og løsninger beskrevet for de 12 skoler hver især.
Udover de fysiske tiltag er det også målet, at alle skolerne
udarbejder en traﬁkpolitik. En traﬁkpolitik kan være med til at
synliggøre problemerne for elever og forældre, og derigennem få dem til at ændre adfærd. Der er udvalgt de projekter,
der giver størst uhelds- og tryghedsmæssig effekt for ﬂest
elever. Der er valgt en lokalitet for hver skole, men i bilagsrapporten, bilag 2, kan de samlede forslag fra skolerne ﬁndes.
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Nr.1

Billundskolen
Problembeskrivelse
På Kærvej ud for Billundskolen er der i dag etableret dobbeltrettet cykelsti i vejens nordlige side, mens der ingen
faciliteter er for fodgængere. Det giver anledning til utryghed
både for cyklister og fodgængere på strækningen.

Nyt fortov

Løsningsforslag
Det forslås at der etableres et gennemgående fortov i den
nordlige vejside ”bag” den eksisterende dobbeltrettede cykelsti. Fortovet etableres på strækningen mellem Søndermarksvej og Møllevej og kan evt. med fordel forlænges længere
mod øst. Herved adskilles fodgængere og cyklister. Fortovet
synligør overfor biltraﬁkken fra sidevejstilslutninger til Kærvej , at der er krydsende fodgængere. Samtidig har det en
hastighedsdæmpende effekt i og med at sidevejstilslutninger
udføres som overkørsler.

Kærv

Mø

llev

ej

ej

Anlægsoverslag
Prisen for 250 m fortov inkl. arealerhvervelse, projektering,
tilsyn samt uforudsete udgifter anslås til 0,8 mio. kr.

Nr.2

Hejnsvig Skole

ej

ev
kk

Ba

Problembeskrivelse
Ved Hejnsvig Skole er cyklister ad Bakkevej til skolen henvist
til at cykle på kørebanen, og derefter hen over parkeringspladsen foran skolen. Det giver anledning til farlige situationer
og utryghed, idet der er risiko for konﬂikter mellem bakkende
biler og cyklende børn.

gen

van
Mølle

Dobbeltrettet fællesti
m. asfalt

Br
ed

ga

de

Løsningsforslag
Det anbefales at afmærke det eksisterende fortov langs
Bakkevej som dobbeltrettet fællessti. De eksisterende ﬂiser
fjernes og stien udvides til en asfaltsti i 3 m bredde. Herved
undgås det, at cyklisterne kører tværs over parkeringspladsen, men i stedet ledes frem til skolens cykelparkering.
Anlægsoverslag
Prisen for den 200 m lange strækning inkl. arealerhvervelse,
projektering og tilsyn samt uforudsete udgifter er 0,75 mio. kr.
På de nordligste 150 m hvor stien ligger helt ud til kørebanen
er der medtaget en 0,6 m bred skillerabat med steler i.
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Nr.3

Sønder Omme Skole

Sta

dio

lle

lle

Løsningsforslag
Det foreslås at der etableres parkeringsforbud i begge vejsider samt cykelbaner på hele vejstrækningen. Derved får cyklister deres eget areal, og bilerne må benytte skolens andre
parkeringsfaciliteter til af- og påsætning.

Kirke A

Parkeringsforbud og
cykelbaner

Hove

nA

Problembeskrivelse
Sdr. Omme Skole peger på, at der er meget færdsel på Kirke
Allé om morgenen og eftermiddagen. Forældre benytter vejen
til afsætning, samtidig med at cyklister krydser vejen ved
cykelparkeringen i den nordlige ende af vejen. Dette skaber
farlige situationer og utryghed for cyklisterne. Vejen er ensrettet i nordlig retning for biler, mens cyklister må køre i begge
retninger.

dgad

Nr.4

en

Anlægsoverslag
Parkeringsforbud (8 stk.) og cykelbaner på den 150 m lange
strækning kan etableres for ca. 0,05 mio. kr.

Stenderup Skole

gad

Sto
re
e

Søn

derg

Støtteheller og variable
hastighedstavler

aard

svej

svej

aard

Tegl
g

Øs

ter

gaa

rds
v

ej

Problembeskrivelse
Ved Stenderup Skole giver meget tung traﬁk i krydset Østergårdsvej/Søndergårdsvej/Storegade anledning til utryghed.
Krydset passeres af tung traﬁk fra Tingvejen, som skal mod
øst ad Refshøjvej. Krydset er allerede i dag markeret med en
rød belægning.
Løsningsforslag
Det foreslås at der etableres krydsningsheller/støtteheller på
krydsets østlige og vestlige ben. Herved indsnævres vejproﬁlet, hvilket har en hastighedsdæmpende effekt samtidig
med, at støttehellerne vil give en bedre tryghed for eleverne
i forbindelse med krydsningen. Tiltaget kan suppleres med
en tidsstyret variabel hastighedsbegrænsning på 40 km/t på
Søndergårdsvej/Østergårdsvej, med angivelse af ’Skole’.
Anlægsoverslag
To støtteheller og to variable hastighedstavler er skønnet til
0,27 mio. kr.
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Nr.5

Vestre Skole
Problembeskrivelse
Grindsted Vestre Skole peger på, at elever som kommer ad
Bekkasinvej, og skal krydse Fælledvej, ﬁnder krydsningen
utryg særligt på grund af høj fart.

Fælledv

ej

Løsningsforslag
Det foreslås at krydset etableres som en rød hævet ﬂade, ala
den eksisterende i forlængelse af Fynsgade. Herved dæmpes hastigheden gennem krydset og opmærksomheden
omkring krydsningen skærpes.
Anlægsoverslag
En ny hævet ﬂade er skønnet til 0,25 mio. kr.

Hævet ﬂade

Vesterm

arksve

j
Bekk

asin

Nr.6

te

Vorbasse Skole
Problembeskrivelse
Ved Vorbasse Skole opleves det særligt om morgenen utrygt
at færdes langs og på tværs af Østergade foran skolen. Det
skyldes især meget tung traﬁk gennem byen.

rg

ad

e

Bakkevej

Ve
s

vej

Cykel- og gangsti

Øste

rgad

e

Løsningsforslag
Det foreslås at der laves en cykel- og gangsti langs fodboldbanen mellem Bakkevej og skolen (160m). Dette vil gøre, at
mange elever ikke behøver at færdes på Østergade for at
komme til og fra skole.
Anlægsoverslag
Der kan laves en 3,0 m bred dobbeltrettet fællessti for ca.
0,65 mio. kr.
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Nr.7

Grindsted Privatskole
Problembeskrivelse
Grindsted Privatskole peger på, at krydsningen af cykelstien langs Vestre Ringvejs vestlige side med Trehøjevej, giver
anledning til farlige situationer, idet bilisterne ikke er opmærksomme på cykelstien, samtidigt med at cyklisterne har svært
ved at overskue den svingende traﬁk fra Vestre Ringvej.
Stikrydsningen er i dag etableret med vigepligt for cyklisterne.

Bump med rød
belægning
Trehøje
v

Grindste

Vestre Ringvej

ej

d Land

Nr.8

evej

Løsningsforslag
Det anbefales at vigepligten fortsat pålægges cyklisterne ved
krydsning af Trehøjevej. Krydsningen kan dog tydeliggøres
ved etablering af krydsningen på et bump/kort hævet ﬂade,
evt. markeret med en rød belægning. Herved dæmpes
bilisternes hastighed omkring krydsningen og deres opmærksomhed på krydsningen skærpes.
Anlægsoverslag
Bump med rød belægning kan anlægges for ca. 0,035 mio.
kr.

Filskov Friskole
Problembeskrivelse
Filskov Friskole peger på, at der er et traﬁksikkerhedsmæssigt
problem for lette traﬁkanter, der vil kryse Blåhøjvej imellem
skolen og hallen.
So

gn

eg

år
ds

ve

j

ole

gy

de

n

Hævet ﬂade
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Bl

åh
øjv

ej

Sk

Løsningsforslag
Det foreslås at etablere en hævet ﬂade i krydset Blåhøjvej-Skolegyden. Dette indebærer at fjerne det eksisterende bump, der ligger umiddelbart nord for krydset i dag.
Løsningen vil sænke hastigheden i krydset og give større
sikkerhed for de krydsende, lette traﬁkanter.
Anlægsoverslag
Fjernelse af bump og anlæggelse af hævet ﬂade skønnes til
0,2 mio. kr.
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Han
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Nr.9

International School of Billund
Problembeskrivelse
Den internationale Skole i Billund ﬁnder ind-/udkørslerne til
skolen samt til plejehjemmet (i alt tre ind-/udkørsler) problematiske/farlige, idet biltraﬁkken skal krydse den dobbeltrettede cykelsti langs Skolevejs sydlige vejside.

Skol

evej

Overkørsler

Anlægsoverslag
Tre overkørsler skønnes til 0,21 mio. kr.

Vej
le

vej

Grindsted Gymnasium og HF Kursus
Problembeskrivelse
Ved Grindsted Gymnasium (og Erhvervsgymnasiet) giver
krydsende fodgængere og cyklister på Tinghusgade anledning til farlige situationer, særligt i vintermånederne hvor det
er mørkt i morgenmyldretiden. Situationerne opstår omkring
hovedadgangene til begge gymnasier samt ved stien mellem
de to gymnasier. At krydsningen af Tinghusgade er utryg,
understøttes endvidere af, at en del elever cykler imod ensretningen på cykelstien og fortovet i Tinghusgades nordlige
vejside fra rundkørslen.

Vestre Blvd.

Nr.10

Løsningsforslag
Det foreslås at de eksisterende overkørsler tydeliggøres med
en ændret belægning, der markerer for bilisterne, at stien
krydses. Etablering af overkørslerne vil samtidig nedsætte
biltraﬁkkens hastighed ved krydsningen.

Hævet ﬂade

Tingh

usgad

e

Løsningsforslag
Problemerne omkring Tinghusgade bliver løst i forbindelse
med projektet ”Campus Torvet”. Her er der planlagt etablering
af en hævet ﬂade.
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Erhvervsgymnasiet Grindsted
Problembeskrivelse
På Tinghusgade sker der særligt om morgenen en del afsætning af elever til skolerne. Stoppende biler på kørebanen giver
anledning til overhalinger og deraf aﬂedte farlige situationer i
kombination med mange bløde traﬁkanter.

Vestre Blvd.

Nr.11

Løsningsforslag
Det foreslås at der etableres standsningsforbud på Tinghusgade på strækningen fra rundkørslen og forbi Magion.
Afsætning kan med fordel ske på de eksisterende p-pladser
både nord og syd for Tinghusgade.

Standsningsforbud

Tingh

Anlægsoverslag
Standsningsforbud kan etableres for ca. 0,03 mio. kr.

usgad

Søndre Skole

Tingh

Vesterbrogad
e

Nr.12

e

usgad

Kroga

gerve

j

e
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Der er lavet et projekt for campus Grindsted, og derfor har
Søndre Skole ingen yderligere forslag til forbedringer af traﬁksikkerheden.
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TRAFIKPOLITIK FOR SKOLERNE

I forbindelse med udarbejdelse af traﬁkpolitikker for kommunens skoler er det vigtigt, at repræsentanter fra skolerne
indgår i arbejdet. Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad skolen allerede gør og
at skabe overblik over, hvilke udfordringer skolen har, som
traﬁkpolitikken skal tage hånd om. Hernæst skal traﬁkpolitikken skrives ned, og der skal følges op med jævne mellemrum
for, at traﬁkpolitikken giver værdi. Det kan fx være i forbindelse
med, at kommunen udfører traﬁktællinger, skolestartskampagne eller ved, at traﬁkpolitikken tages årligt op på skolebestyrelsesmøderne.
Udover at udfærdige en traﬁkpolitik er det også oplagt at
skolerne deltager i forskellige kampagneaktiviteter. Dette
kunne være et CykelScore-projekt eller den landsdækkende kampagne Alle Børn Cykler, hvor børnene skal registrere
deres cykelture. Jo ﬂere cykelture eleverne har, desto større
er deres chance for at vinde præmier.
Anlægsoverslag
Det foreslås at der afsættes 3 mio. kr. til udarbejdelse af traﬁkpolitikker for kommunens skoler samt efterfølgende udførelse af projekter.
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LETTE TRAFIKANTER I BILLUND BY

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 det følgende gennemgås hvilke projekter, der i forbindelse
med Traﬁksikkerhedsplanen kan anbefales etableret for at
forbedre forholdene for de lette traﬁkanter. En samlet oversigt
over projekterne fremgår af ﬁguren nedenfor.

I den forbindelse er de traﬁkale forhold for lette traﬁkanter højt
prioriteret i Billund. 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 Traﬁkafviklingsplan for Billlund By.

Projekterne er opstillet og formuleret i samspil med Traﬁkafviklingsplanen for Billund by, da der er stort overlap på dette område mellem de to planer. Projekterne kan således genﬁndes i
Traﬁkafviklingsplanen.

5
2
4

3
6

1

Oversigt over tiltag for lette traﬁkanter.
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Nr.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.

Ændrede krydsninger på Hans Jensens Vej. Ved Gammelbro ses projekt for ny
adgang til stitunnel samt krydsningshelle på Hans Jensens Vej

Nr.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.
Princip for krydsningshelle på Granvej ved fjernparkering
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Nr.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.
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.
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Nr.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

P2

samles derved ved det signalregulerede fodgængerfelt ud for
hovedindgangen til LEGOLAND.
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.

P1

31

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

Eksisterende og foreslået fremtidig stiudformning langs den nordlige del af Nordmarksvej
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Nr.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.

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.

Foreslået ændret tværproﬁl på Granvej syd for Solsortevej
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Nr.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.

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.

Eksisterende adgang til hastighedszonen fra Rådhuspladsen ved krydset med Hans
Jensens Vej.
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BORGERHENVENDELSER I BILLUND OG GRINDSTED

Dette kapitel samler op på de borgerhenvendelser, der er
kommet frem i forbindelse med interessentworkshop den
26. marts 2015 for traﬁkafviklingsplanen i Billund samt ved et
traﬁksikkerhedsudvalgsmøde i 9. oktober 2015 (projekt 1).
Henvendelserne er her omsat i løsninger.

1. Krydsning af Krogagervej, Grindsted
Problembeskrivelse
Der er mange elever, der krydser Krogagervej ved Jørgen
Glavinds Vej, da de her kan komme ind bag om Søndre Skole. Herved opstår der farlige situationer.
Løsningsforslag
Der etableres en krydsningshelle umiddelbart nord for krydset. Dette gør at eleverne kan krydse vejen i to omgange.
Anlægsoverslag
En krydsningshelle i det eksisterende midterareal kan etableres for 0,1 mio. kr.

2. Belysning i Billund by
Problembeskrivelse
Flere borgere peger på, at der generelt er behov for en
forbedring af gade- og stibelysningen i Billund, idet dårlig/
svag punktvis belysning øger risikoen for mørkeuheld. Hertil
kommer, at manglende belysning skaber utryghed særligt i
vinterhalvåret.

4. Rundkørslen Grindstedvej/Gammelbro
Problembeskrivelse
Borgere peger på, at rundkørslen er et utrygt/farligt sted,
særlig for bløde traﬁkanter og skolebørn. Utrygheden kommer
formentligt af, at der i rundkørslen er meget traﬁk herunder
meget tung traﬁk.
Løsningsforslag
Erfaringsmæssigt er det ofte cyklisterne, der er udsatte i
rundkørsler. Det anbefales derfor, at vigepligten pålægges
cyklisterne i stedet for biltraﬁkken. Således skal cyklisterne
orientere sig før de krydser rundkørslens ben, hvilket erfaringsmæssigt er mere sikkert. Løsningen omfatter afmærkning med ’hajtænder’ på cykelstien før hver krydsning af
rundkørslens ben.

5. Firhøjevej
Problembeskrivelse
Flere borgere peger på, at det er utrygt at færdes på fællesstien langs Firhøjevej, fordi cyklister og fodgængere færdes
på samme areal.
Løsningsforslag
Det forslås at der etableres en separat sti/fortov for fodgængere, og at den eksisterende sti gøres til dobbeltrettet
cykelsti.
Anlægsoverslag
1,6 mio. kr.

Løsningsforslag
Det foreslås at den eksisterende gade- og stibelysning gennemgås, og at eventuelle mangler udbedres.

6. Cykelstier ad Sønderkær

3. Cykelfaciliteter Gammelbro/Hovedgaden

Problembeskrivelse
På Sønderkær (stamvejen) ﬁnder borgerne behov for bedre
cykelfaciliteter idet vejen i høj grad benyttes af skolebørn
samtidigt med, at der er meget traﬁk herunder lastbiltraﬁk.

Problembeskrivelse
Cyklister på Gammelbro og Hovedgaden ﬁnder det utrygt at
cykle på strækningen, idet der ikke er afmærket cykelfaciliteter, ligesom der er mange parkeringspladser langs vejen.
Løsningsforslag
Det foreslås at der afmærkes cykelbaner på strækningen fra
Hans Jensens Vej til Rådhuspladsen.

Løsningsforslag
Det foreslås at der afmærkes cykelbaner på strækningen.
Anlægsoverslag
0,05 mio. kr.
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7. Møllevej

8. Varsling af skole

Problembeskrivelse
I forlængelse af Sønderkær har især skolebørn behov for at
krydse Møllevej. Krydsningen opleves i dag som utryg på
grund af meget traﬁk og høj fart.

Problembeskrivelse
Borgere peger på, at der ikke varsles om, at der ligger en
skole på vejene omkring Billundskolen, og at hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Det giver anledning til for høj fart,
fordi bilisterne ikke er opmærksomme på, at der er tale om
veje, hvor der færdes mange skolebørn.

Løsningsforslag
Det foreslås at der etableres en krydsningshelle på Møllevej
ved Sønderkær. Herved får de lette traﬁkanter mulighed for
at foretage krydsningen i to etaper, og biltraﬁkkens hastighed
dæmpes pga. indsnævringen ved krydsningspunktet.
Anlægsoverslag
0,08 mio. kr.

Løsningsforslag
Det foreslås at der opsættes advarslestavle A22 ’børn’ med
undertavlen ’skole’. I alt ﬁre tavler opsættes. Som supplement
kan det overvejes at opsætte en dynamisk lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t omkring skolen, således at hastigheden nedbringes yderligere.
Anlægsoverslag
0,02 mio. kr. (advarselstavler)

5

3
4

6

7

Borgerhenvendelser i Billund by (2015)
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TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION

Traﬁksikkerhedsinspektioner kan anvendes som metode til
systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af sikkerhedsforholdene på eksisterende vejanlæg. Metoden er egnet
til alle eksisterende veje, men særligt mindre befærdede veje,
hvor antallet og koncentrationen af uheld ikke muliggør egentlig uheldsbaseret sortpletarbejde.

Eneuheld i Billund Kommune (2010-2014)
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Analysen af de politiregistrerede uheld i Billund Kommune
tegner et billede af, at eneuheld er den klart mest forekommende uheldstype, samt at uheld i kurver og på lige vej
udgør størstedelen af eneuheldene. Med baggrund i disse
resultater ønsker Billund Kommune at udføre traﬁksikkerhedsinspektion på strækninger med mange eneuheld. Indsatsen
prioriteres mod et eller ﬂere af de forhold, der typisk har størst
betydning for traﬁksikkerheden, fx hastighedsniveau, kurveudformninger, faste genstande, skråninger mv.
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Anlægsoverslag
Det foreslås at der over de kommende fem år afsættes 0,6
mio. kr. pr. år til gennemgang af udvalgte vejstrækninger samt
til udførelse af traﬁksikkerhedsmæssige forbedrende tiltag.
Det anbefales, at der på baggrund af de udførte traﬁksikkerhedsinspektioner foretages en prioritering og efterfølgende
udarbejdes en prioriteringsliste, således at de, fra et traﬁksikkerhedsmæssigt synspunkt, mest problematiske lokaliteter/
problemer udbedres først.
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KAMPAGNER

Traﬁksikkerhedsarbejdet i Billund Kommune skal foruden gennemførelse af konkrete traﬁksikkerhedsforbedrende projekter
suppleres med en indsats, hvor der sættes fokus på oplysning og kampagner.

På baggrund af en analyse af de politiregistrerede uheld
er der udpeget temaer indenfor hvilke der øjensynligt er en
tendens til, at en stor andel af uheldene i kommunen sker.
Her tyder det på at hovedudfordringerne primært er høj fart
og eneuheld. Disse temaer skal være udgangspunktet for en
lokal kampagneindsats. Særligt høj fart er også et problem
som borgerne i Billund peger på og uheldsbilledet viser.

Fokus på børn og unge
At fokus også skal sættes på børn og unge, som typisk
også udgør en stor del af de lette traﬁkanter, understøtter i høj grad visionen om, at Billund Kommune skal være
Børnenes Hovedstad. I den forbindelse vil det være oplagt
også at få de unge og ofte kreative hjerner til at tage aktivt
del i arbejdet med at ændre adfærden blandt traﬁkanterne
og mindske antallet af traﬁkuheld. Det foreslås derfor, at der
gennemføres et eller ﬂere forløb med fokus på traﬁksikkerhed
og traﬁkantadfærd, hvor de ældste klasser i skolerne eller
ungdomsuddannelserne arbejder struktureret i projektforløb
med analyser, idégenerering og udførelse. Ungdomsuddannelserne er meget fokuseret på innovation, og har grundviden
og lærerassistance til at gennemføre projekter som kommunen kan gøre nytte af. Der er samtidig stor fordel i at inddrage
de mindre børn i kampagnearbejdet, da de ofte fungerer som
rigtig gode ambassadører, der også kan påvirke forældrenes
adfærd.

Samtidigt vil Billund Kommune også støtte op om den Nationale Handlingsplan, der grundlæggende peger på yderligere
4 hovedudfordringer (foruden høj fart), nemlig spritkørsel,
manglende brug af sele, traﬁkuheld med cyklister og traﬁkuheld med unge traﬁkanter.

Anlægsoverslag
Det foreslås at der over de kommende fem år afsættes 3
mio. kr. til arbejdet med holdnings- og adfærdsændring, herunder udførelse af kampagner, da disse midler andre steder
viser sig lønsomme på uheldsreduktion.

Målet med kampagneindsatsen er at informere om traﬁksikkerhed og dermed medvirke til en holdings- og adfærdsændring hos traﬁkanterne. Kampagneindsatsen skal løbende
bestå af initiativer til den grundlæggende forebyggelse og
forbedring af traﬁksikkerheden på kommunens veje.
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HANDLINGSPLAN

LOKALITET

LØSNINGSFORSLAG

ANLÆGSSKØN

EFFEKT

PRIORITET

UHELDSBELASTEDE LOKALITETER
1 Vestergade

Grindsted

Krydsningshelle og overkørsel

0,95 mio. kr Antal uheld: 75%
Pers.skader: 75%

C

2 Tinghusgade

Grindsted

Signaler på galgemaster og
forvarsling

0,2 mio. kr Antal uheld: 50%

D

3 Grinstedvej

Billund

Mindre dynamiske tilfarter

0,45 mio. kr. Antal uheld: 75%
Pers.skader: 50%

F

4 Hohenwested Allé

Billund

Mindre dynamiske tilfarter og
føre cykelsti igennem

0,55 mio. kr. Antal uheld: 60%
Pers.skader: 80%

E

5 Omme Landevej

Vest for Filskov

Baggrundsafmærkning og
forvarsling

0,05 mio. kr. Antal uheld: 50%
Pers.skader: 30%

A

6 Herningvej

Nord for Sdr. Omme

Proﬁlerede kantlinjer

0,25 mio. kr. Antal uheld: 50%

G

7 Billundvej

Ml. Billund og
Hejnsvig

Baggrundsafmærkning og
forvarsling

0,25 mio. kr. Antal uheld: 75%

B

Sum af tiltag

2,7 mio. kr.

SKOLER
1 Billundskolen

På Kærvej

Nyt fortov

2 Hejnsvig Skole

På Bakkevej

Ny asfaltbelægning og afmærkning som fællessti

0,75 mio. kr.

3 Sønder Omme Skole

På Kirke Allé

Etablering af cykelbaner og
parkeringsforbud

0,05 mio. kr.

4 Stenderup Skole

Østergårdsvej/Søndergårdsvej/Storegade

Støtteheller og variabel hastighedhedsbegrænsning

0,27 mio. kr.

5 Vestre Skole

Bekkasinvej/Fælledvej

Hævet ﬂade

0,25 mio. kr

6 Vorbasse Skole

Mellem Bakkevej og
Stationsvej

Fællessti

0,65 mio. kr.

7 Grindsted Privatskole

På Trehøjevej

Bump med rød belægning

8 Filskov Friskole

Blåhøjvej

Hævet ﬂade

9 International School of
Billund

På Skolevej

Tre overkørsler

10 Grindsted Gymnasium og HF

På Tinghusgade

Hævet ﬂade

11 Erhvervsgymnasiet

På Tinghusgade

Standsningsforbud

Sum af tiltag
TRAFIKPOLITIKKER

0,8 mio. kr.

0,035 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,21 mio. kr.
Ej prissat
0,03 mio. kr.
3,245 mio. kr.

Alle skoler og ungdomsuddannelser

Udarbejdelse af politikker og
projekter

3,0 mio. kr.
39

BILLUND TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
2015-2020

LOKALITET

LØSNINGSFORSLAG

ANLÆGSSKØN

1 Krydsning Hans Jensens Vej

Ved Skolevej og
Skulpturstien

Etablering af bump

1,2 mio. kr.

2 Krydsning af Granvej

Ved fjernparkering

Etablering af krydsningshelle

0,7 mio. kr.

3 Krydsning af Nordmarksvej

Ved Skulpturstien

Etablering af krydsningshelle

0,7 mio. kr.

3 Nordmarksvej

Fra Åstvej til indkørsel til P2

Ændring af stiudformning

4,5 mio. kr.

5 Granvej

Fra Solsortevej til
Hovedgaden

Opgradering af fællessti

1,9 mio. kr.

6 Hastighedszone

Centralt i Billund

Markering af hastighedszone

0,2 mio. kr.

LETTE TRAFIKANTER

Sum af tiltag

9,2 mio. kr.

BORGERHENVENDELSER
1 Krydsning af Krogagervej

Grindsted

Etablering af krydsningshelle

2 Belysning i Billund

Generelt i Billund

Forberedning af gade- og
stibelysning

Ej prissat

3 Cykelfaciliteter på
Gammelbro og Hovedgaden

Fra Hans Jensens
Vej til Rådhuspladsen

Afmærkning af cykelbaner

Ej prissat

4 Rundkørslen Grindstedvej/Gammelbro

Rundkørslen Grindstedvej/Gammelbro

Afmærkning med hajtænder
for cyklister

Ej prissat

5 Firhøjevej

Langs Firhøjevej

Etablering af fortov og dobbeltrettet cykelsti

1,6 mio. kr.

6 Cykelstier ad Sønderkær

På Sønderkær

Afmærkning af cykelbaner

0,05 mio. kr.

7 Møllevej

I krydsningen Sønderkær

Etablering af krydsningshelle

0,08 mio. kr.

8 Varsling af skole

Ved Billundskolen

Opsætning af advarselstavler

0,02 mio. kr.

Sum af tiltag

0,1 mio. kr.

1,85 mio. kr.

TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION

3 mio. kr.

KAMPAGNER

3 mio. kr.

TOTAL SUM AF TILTAG
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PRIORITET
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