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God mobilitet er en forudsætning for at skabe en attraktiv by 
– for både borgere og turister. 

Esbjerg Kommune ønsker, at det skal være nemt at komme 
på arbejde og i skole. I fritiden skal det også være nemt, 
logisk og rart at bevæge sig til, fra og rundt i kommunens 
byer, fi nde steder at parkere bilen, deltage i kulturtilbud, 
tage på oplevelse i naturen og meget andet.

Esbjerg Kommune arbejder konstant med at forbedre 
transportnetværket, så det passer til de foranderlige krav og 
ønsker, der følger med en kommune i udvikling. Ud over at 
anlægge nye og ombygge eksisterende veje og stier, be-
nyttes også ITS.

ITS er forskellige systemer og teknologisk udstyr, der 
forbedrer den eksisterende infrastruktur og gør den mere 
smart og sikker. 

1.1 ITS-handlingsplanens indhold

ITS-handlingsplanen indeholder indledningsvist en 
rammesætning i de tre første kapitler, om hvad ITS er, 
hvordan det kan understøtte Esbjerg Kommunes visioner 
og målsætninger, og hvilke ITS-tiltag der allerede er 
implementeret i Esbjerg Kommune.

Herefter følger selve ITS-handlingsplanen med en teknisk 
prioritering af, hvor og hvornår der bør sættes ind med hvilke 
tiltag. I handlingsplanen sondres der mellem: 

1. prioriterede lokaliteter, hvor der ses et behov for at 
sætte ind med konkrete ITS-tiltag

2. generelle ITS-indsatsområder, som understøtter Esbjerg 
Kommunes langsigtede trafi k- og mobilitetsplaner 

Handlingsplanen uddybes 
og begrundes i kapitel 4-7.

Endelig indeholder planen et 
katalog over de forskellige ITS-
tiltag, der ses som relevante at 
benytte i Esbjerg Kommune.

1. Om ITS-handlingsplanen

ITS er forskellige systemer og teknologisk udstyr, 
der forbedrer den eksisterende infrastruktur 

og gør den mere smart og sikker.
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ITS
er en forkortelse for

Intellegente
Transport
Systemer

Bred vifte af 
ITS-tiltag

Handlingsplanens katalog 
indeholder tiltag, som har 

forskellig sigte: 

•  øget fremkommeligheden på vej- el-
ler stinettet for udvalgte trafi kantgrupper

•  forbedre trafi ksikkerheden og tryg-
heden på vej- og stinettet

•  understøttelse og promovering af 
fordelene ved at cykle, gå og/eller 
benytte kollektiv transport 

•  mindsket udledningen af 
CO2 og emissioner
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2. Sammenhæng med øvrig planlægning

ITS kan benyttes i mange forskellige sammenhænge og med 
mange forskellige formål. Som trafi kant møder man ofte ITS 
i lyskryds, ved variable informationstavler samt dynamiske  
hastighedstavler, men som ITS-handlingsplanens katalog 
(se side 40) også illustrerer, er mulighederne for at udnytte 
teknologien til at optimere transportnetværket mangeartede. 

ITS kan derfor bruges til at understøtte målsætningerne 
i Vision 2025 samt kommunens øvrige trafi k- og 
mobilitetsplaner:

• Trafi k- og Mobilitetsplan 2013-2030
• Trafi kplanen for Esbjerg Midtby 2019
• Trafi ksikkerhedsplan 2015-2020 og den kommende 

Trafi ksikkerhedsplan 2020-2025 
• Cykelstiplanen 2008 og Cykelplan 2020

Med ITS tiltag kan fremkommeligheden på det eksisterende 
vejnet også optimeres uden at skulle udføre større fysiske og 
bekostelige ændringer i vejnettet.

ITS-handlingsplanen skal desuden understøtte og aktualisere 
Esbjerg Kommunes digitaliseringspolitik og følgende 
pejlemærker under tema 3, ”En smart kommune”:

• Øget trafi ksikkerhed og mobilitet for borgerne
• Grønne og bæredygtige løsninger
• Bedre og bredere anvendelse af data
• Øget tilgængelighed af kommunens faciliteter og ser-

vices 

Med digitaliseringspolitikken arbejder Esbjerg Kommune med 
at skabe en smart kommune, som bidrager til øget livs-
kvalitet for borgerne på nye måder. 

2.1 Mobilitet afhænger af konteksten
For at borgere har mulighederne for at komme nemt 
rundt til de forskellige gøremål i deres hverdag, og gæster 
let kan benytte de forskellige tilbud i kommunen, er det 
nødvendigt med en god mobilitet. Mobilitet er således ikke 
et mål i sig selv, men derimod et redskab, der understøtter, 
at kommunens borgere og turister kan opleve en attraktiv 
kommune. 

Hvordan en god mobilitet sikres, afhænger dog af kontek-
sten. I byområderne ønskes det, at gang og cykling skal løfte 
en stor del af den lokale trafi kafvikling. Bilen kommer fortsat 
til at skulle sikre mobiliteten i landområderne.

2.2 Veje med forskellige formål
Der er mange fordele ved at gøre det attraktivt at cykle 
og gå rundt i vores byer, hvilket kan styrkes med forskellige
tiltag, herunder ITS. Nogle steder kan det være en god ide 
at opprioritere de lette trafi kanter på bekostning af bilerne 
og lastbilerne. Det kan f.eks. betyde, at cyklister på visse 
strækninger får hurtigere grønt og længere grøntider i sig-
nalanlæg, mens biler og lastbiler skal vente længere for at få 
grønt, hvorved deres rejsetid øges.

Det er dog fortsat nødvendigt at kunne komme let til og fra
kommunens byer, blandt andet når der skal fragtes gods til 
f.eks. butikker og havnen i Esbjerg. Derfor er det ikke hen-
sigten at lukke for biler og lastbiler til vores byer. 

Målet er i stedet at styre trafi kken mere intelligent bl.a. ved 
hjælp af ITS. Vi ønsker at gøre visse veje mere attraktive 
for den tunge trafi k end andre veje ved at øge fremkomme- 
ligheden for den tunge trafi k her. Andre områder med 
primært beboelse, skoler/institutioner og butikker, hvor 
vi ønsker et særligt godt bymiljø, bliver indrettet, så de i 
højere grad prioriterer  gang og cykling. 

Af kortene i fi gur 1 og 2 på side 8-9 ses, hvordan Esbjerg 
Kommune arbejder med trafi kplanlægningen i Esbjerg i for-
hold til prioritering af de forskellige trafi ktyper i trafi knettet. 

Prioriteringen af de forskellige trafi kanttyper har en direkte 
afsmittende virkning på, hvilke ITS-tiltag der anbefales i den 
enkelte prioriterede lokalitet.

Forskellige veje får på denne måde forskellige roller i by-
billedet. Dette understøtter de overordnede formål med 
kommunens Trafi k- og Mobilitetsplan om bl.a. at gøre 
transporten mere bæredygtig og miljøvenlig og gøre byerne 
mere attraktive for beboere, erhverv og turisme.
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Figuren er fra Esbjerg Kommunes digitaliseringpolitik

De forskelllige ITS-tiltag bør betragtes som et sæt af værktøjer, 
som kan være med til at realisere Esbjerg Kommunes ønske om 

løbende at følge den teknologiske udvikling og de eff ektivisering, 
som udviklingen giver mulighed for. 

Figuren er fra Trafi kplan for Esbjerg midtby

Figuren illustrerer trafi kplanens tanker om forskellige vægtning af de 
forskellige trafi kantgrupper i forskellige dele af byen. Jo tættere man 
kommer på centrum, jo mere giver bilerne plads for de øvrige lette trafi kant-
grupper. På samme måde vil man med ITS-tiltag kunne understøtte denne 
vægtning. 
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Figur 1. 
Priotering af fremkommeligheden for:

den tunge trafi k (f.eks. lastbiler) (markeret 
med røde linjer) 

biler (markeret med blå linjer) 

Dette har betydning i forhold til, hvilke lokaliteter der 
ses som særligt vigtige at sætte ind på. Det har også 
betydning for, hvilke trafi kantgrupper der prioriteres på 
den enkelte strækning og i det enkelte kryds.

På disse strækninger har Esbjerg Kommune et ønske 
om at skabe god fremkommelighed for henholdsvis den 
tunge trafi k som f.eks. lastbiler og biltrafi kken og gøre 
de markerede ruter de mest fordelagtige at benytte for 
disse trafi kanttyper.

Når den tungere trafi k og en stor del af biltrafi kken 
styres ud på den del af vejnettet, der er indrettet her-
til, bliver det mere attraktivt for cyklister og gående at 
færdes langs de øvrige veje. 

Det er i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes 
visioner og målsætninger inden for trafi kområdet.

Strækninger og kryds med prioritering 
af bilister og tung trafi k
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Figur 2. 
Prioritering af fremkommeligheden for:

cyklister på eksisterende hovedcykelforbind-
elser (markeret med grønne, ubrudte linjer)

busser i kryds (orange cirkler) i eksisterende 
og fremtidige signalanlæg

Esbjerg Kommune ønsker at skabe forskellige 
hovedcykelforbindelser på tværs af Esbjerg for at gøre 
det let og attraktivt at benytte cyklen i den daglige 
transport. 

På en hovedcykelforbindelse vil cyklisten opleve en 
bedre fremkommelighed og et højere serviceniveau 
end på andre stier. Her vil cyklisterne blive prioriteret i 
signalanlæggene og opleve kortere ventetid.

Det er desuden en målsætning for Esbjerg Kommune, 
at den kollektive trafi k skal være et reelt alternativ til 
bilen. Derfor ses der ligeledes på, hvordan busfrem-
kommeligheden kan forbedres ved hjælp af ITS. 

I krydsene markeret med en orange cirkel er der 
særlig interesse for, at busfremkommeligheden bliver 
forbedret. Dette vil have en afsmittende virkning på, 
hvilke ITS-tiltag der ønskes benyttet på den enkelte 
prioriterede lokalitet.

Strækninger og kryds med prioritering 
af cyklister og busser
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3. ITS er allerede derude

Esbjerg Kommune arbejder allerede med ITS, og man vil 
som trafi kant i byerne blive mødt af tiltag, som er mere eller 
mindre synlige i gadebilledet. 

Som trafi kant i Ribe by bliver de parkeringssøgende bilister 
fx hjulpet af en dynamisk p-henvisning, som fortæller, på 
hvilke parkeringspladser man kan forvente at kunne fi nde en 
ledig parkeringsbås. Esbjerg Kommune arbejder også med 
en adgangskontrol i Esbjerg. Som en service for brugerne af 
kollektiv trafi k har vi opsat realtidstavler, så man kan følge 
med, i hvornår ens bus kommer. 

Et tiltag, som er mindre synligt, men som kan have 
stor betydning for brugerne af den kollektive trafi k, er 
indsamlingen af rejsekortsdata. Dataene fortæller os, 
hvor mange der rejser hvorhen, hvornår de rejser og hvor 
lang tid det tager. På baggrund af bl.a. disse data justeres 
køreplanerne og ruterne, så det passer til den efterspørgsel 
og de ønsker, der er blandt borgerne. 

På Storegade er busserne allerede justeret og tilpasset 
signalanlæggene, så busserne opnår en bedre fremkomme-
lighed og rettidighed i forhold til køreplanerne. Selvom det 
ikke umiddelbart er et synligt tiltag i gadebilledet, er det 
alligevel en eff ekt, der kan spores i en tilfredshedsmåling 
blandt brugerne. Sådanne tiltag bliver nemmere i fremtiden, 
når Esbjerg Kommune overgår til OCIT.

3.1 OCIT som fælles sprog
Esbjerg Kommune har i 2019 sat gang i et langsigtet arbejde 
med at udskifte styresystemerne i signalanlæg, så de bliver 
OCIT-kompatible. 

Når signalanlæggene er OCIT-kompatible er det muligt for 
Esbjerg Kommune selv at foretage overvågning, regulering 
og styre trafi ksignalerne, så de tilpasser sig de aktuelle be-
hov og situationer i hverdagen.

Dermed bliver arbejdet med f.eks. justering og samordning 
af signalanlæg mere fl eksibelt, ligesom der forventes en 
besparelse i driftsomkostningerne. OCIT kan også benyttes i 
forbindelse med parkeringshenvisningen og til styringen af 
dynamiske tavler. OCIT gør det muligt at forbedre trafi kan-
ternes oplevelse af fremkommeligheden på kommunens 
vejnet.

OCIT er indsat som et tiltag i kataloget over ITS-tiltag for at 
tydeliggøre det arbejde med overgangen, der kommer til at 
foregå over de næste mange år, og de fordele, der er herved. 
Mange ITS-tiltag i kataloget forudsætter desuden OCIT.

Esbjerg Kommuner optimerer i de kommende år en række 
kryds, så signalanlæggene bliver OCIT-kompatible og kan 
imødekomme de forventninger, man har i forhold til frem-
kommeligheden for de forskellige trafi kanttyper.

OCIT står for: 
Open 

Communication 
nterfaces for Road 

Traffi  c Control 
Systems
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Planlagte ITS-tiltag

Figur 3. 
Kort over, hvor Esbjerg Kommune 
allerede er i gang med eller 
planlægger at etablere ITS-tiltag. 

Frem mod 2022 kan trafi kanterne i 
Esbjerg på disse strækninger eller 
i disse kryds forvente, at der sker 
ændringer i vejnettet, som vil øge 
fremkommeligheden for en eller fl ere 
typer trafi kanter.

Som det fremgår, er der sammenfald 
mellem de planlagte ITS-tiltag 
og de strækninger og kryds, hvor 
særlige trafi kanttyper prioriteres som 
illustreret af kortene side 8-9.
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4. Udpegning af prioriterede lokaliteter

Den generelle øgede mobilitet i samfundet giver en yderlig-
ere stigning i trafi k. For Esbjerg Kommune resulterer det i et 
vejnet og en række kryds, som enten allerede er eller snart 
vil blive udfordret i forhold til at kunne afvikle trafi kken. 

Visse strækninger og kryds er mere belastede end andre. 
Selvom Esbjerg Kommune har en målsætning om, at fl ere 
skal benytte kollektiv transport, cykle eller gå og dermed 
nedsætte trængslen i byerne, er der en række lokaliteter, 
hvor der er et stort behov for forbedringer her og nu. 

Lokaliteterne, hvor det prioriteres at sætte ind for at forbed-
re fremkommeligheden for trafi kanterne, er udpeget med 
øje for Esbjerg Kommunes trafi k- og mobilitetsplaner, som 
foreskriver, hvilke trafi kanter der prioriteres hvor. Se de pri-
oriterede lokaliteter af fi gur 4 på side 15.

Det er svært at skabe lige stor fremkommelighed for alle 
typer trafi kanter alle steder. Ofte er det et spørgsmål om pri-
oritering, hvilke trafi kanttyper der skal komme hurtigst frem. 

På nogle strækninger er det f.eks. vurderet, at den tunge 
trafi k skal have prioritet i krydsene for at sikre, at den tunge 
trafi k hurtigt kommer frem til deres mål. 

På lignende vis ønskes der andre steder en god fremkomme-
lighed for cyklister ved at give dem prioritet i signalanlæg-
gene på f.eks. supercykelstierne eller yde en ekstra service 
med ITS i visse kryds for at få turen til at føles hurtigere.

Udpegningen af de prioriterede lokaliteter bygger på Esbjerg 
Kommunes trafi kplaner og Vision 2025 som beskrevet på 
side 6.

Derudover er der udtrukket trængselskort fra Esbjerg Kom-
munes trafi kmodel med udgangspunkt i både den nuværende 
og den forventede kommende trafi k i 2030 til at udpege, 
hvilke strækninger og kryds der ser ud til at være eller blive 
særligt udfordrede.

Endelig har Esbjerg Kommune løbende kontakt med borgere, 
som oplever problemer med:

• Trafi ksikkerhed og tryghed 
• Fremkommelighed
• Parkering
• Gennemkørende trafi k

Alt sammen udfordringer, som ITS kan være med til at løse.



13Krydset Stormgade/Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg
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4.1 Liste over prioriterede lokaliteter
Der er udpeget både vejstrækninger og vejkryds. For 
strækningerne gælder det, at der vil være en række kryds 
undervejs, hvor det med ITS ønskes at øge fremkomme-
ligheden for en vis trafi kanttype, som f.eks. på Adgangsve-
jen, hvor den tunge trafi k prioriteres. 

I visse kryds vil der opstå en interessekonfl ikt, når f.eks. en 
supercykelsti møder en trafi kvej, hvor bilisternes fremkom-
melighed ønskes fremmet. Det anses derfor som vigtigt at se 
nærmere på disse kryds.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af problemstillingen det 
pågældende sted. Figur 3 side 15 viser lokaliteterne på kort. 
I kapitel 7 uddybes beskrivelsen af hver lokalitet: 

1. Strækningen Stormgade fra rundkørslen ved Tarp til 
Frodesgade. Stormgade krydser Kjesing Ringvej og 
fl ere forskellige hovedcykelforbindelser, hvor der skal 
ske en afvejning af prioriteringen af de forskellige 
trafi kanttyper. 

Stormgade som strækning opdeles i to etaper:  

Etape 1 dækker strækningen fra Tarp rundkørslen, som 
er planlagt omdannet til signalanlæg i 2022, og til 
rundkørslen Enebærvej/Niels Lønnes Vej.

Etape 2 går fra rundkørslen ved Enebærvej/Niels Lønnes 
Vej og til krydset Frodesgade/Stormgade. 

2. Strækningen Grådybet-Strandby Kirkevej, hvor der en 
tværgående cykelsti, som går parallelt med en trafi kvej
for bilister. Strækningen er præget af en række ældre
signaler, som står over for udskiftning. 

Strækningen inddeles i tre etaper:

Etape 1 er allerede i gang og omhandler renoveringen af 
krydset Jernevej/Storegade/Strandby Kirkevej.

Etape 2 vedrører Strandby Kirkevej fra krydset ved 
Storegade og indtil Stormgade/Strandby Kirkevej/
Grådybet.

Etape 3 er Grådybet mellem Hjertingvej og Stormgade.

3. Strækningen Frodesgade-Jernbanegade, der funger-
er som en trafi kvej for biltrafi k rundt om midtbyen og 
samtidig skal fungere som en fremtidig supercykelsti. 
Strækningen opdeles i tre etaper:

Etape 1 er Frodesgade, hvor en fremtidig supercykelsti 
og en tværgående hovedcykelsti falder sammen med en 
strækning rundt om Esbjerg Midtby, hvor biltrafi kkens 
fremkommelighed prioriteres.

Etape 2 er krydset Storegade/Jernbanegade/Frodesgade.

Etape 3 er Jernbanegade med renovering af sidste signal 
i Havnegade og Gammelby Ringvej.

4. Strækningen Storegade fra Frodesgade til motorvejen, 
hvor en tværgående hovedcykelsti og en hovedfærd-
selsåre for bilister fra nordvest mod Esbjerg Midtby 
krydser med bl.a. en fremtidig supercykelsti.

5. I området dækket af Trafi kplan for Esbjerg Midtby 
ønskes det i høj grad at styre trafi kken, så færdslen i 
højere grad bliver på de lette trafi kanters præmisser. 
Gennemkørende trafi k skal minimeres, og biltrafi kken 
styres mere smart, end det er tilfældet i dag. Der er 
fl ere ønsker for midtbyen, som ITS kan være med til at 
understøtte:

Etape 1 er krydset Nørregade/Torvegade, som er en cen-
tral fodgængerrute til Torvet, så fremkommeligheden for 
fodgængere prioriteres her.

6. I Ribe: Rosen Alle er en central færdselsåre med blandet 
trafi k, hvor særligt de to signalanlæg ved Tangevej og 
Seminarievej giver udfordringer.

7. I Bramming: Viadukten med de to kryds Storegade/
Nørregade/Viadukten og Vidukten/Mulvadvej, som er et 
trafi kalt knudepunkt med både let og tung trafi k. 
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5. Generelle ITS-indsatsområder

Som beskrevet er det Esbjerg Kommunes ambition at sikre 
den bedst mulige mobilitet for vores borgere og virksomheder. 
Eftersom der ikke er plads på vejene til, at alle kan benytte 
bilen til alle ture uden at skulle holde i kø, ønskes det at gøre 
det attraktivt at benytte sig af andre transportmidler end 
bilen. 

Det anbefales at arbejde mere generelt med mobiliteten for at 
promovere gang, cykling og brugen af kollektive transportmid-
ler. ITS kan også benyttes i denne sammenhæng.

Esbjerg Kommune ønsker at benytte tiltag, som forventes at 
have en stor positiv eff ekt på mobiliteten. Generelt giver det 
mening at se på, hvor man forventer at få mest eff ekt for 
pengene. 

Her er det vigtigt at have konteksten for øje. Hvad fungerer i 
London eller København, fungerer ikke nødvendigvis i Esbjerg, 
Bramming eller Ribe.

Derfor er der udvalgt en række generelle ITS-indsatsområder, 
som vurderes at have en stor eff ekt i netop Esbjerg Kommune 
i forhold til prisen.   

5.1 Forskellige ITS-indsatsområder
For at opnå den størst mulige eff ekt i forhold til en forbed-
ret mobilitet anbefales det at sætte ind med en bred vifte af 
forskellige indsatsområder, som oplistet nedenfor. Hvert tiltag 
under det enkelte indsatsområde beskrives nærmere i kapitel 
7. 

Organisering af data
Data kan være meget værdifulde i bl.a. ITS-projekter, men 
brugen af dem forudsætter, at man ved, at de fi ndes, og at de 
er lette at tilgå. Derfor ønsker Esbjerg Kommune fra start at 
sikre en god organisering af data med følgende tiltag:

• Opbygning af datavarehus 
• Brug af data

Udvidet brug af OCIT
Det bliver lettere og mere fl eksibelt at styre trafi kken på 
vejnettet, når Esbjerg Kommune selv kan styre blandt andet 
signalprogrammerne. Esbjerg Kommune ønsker, at fl ere 
signalanlæg med tiden bliver OCIT-kompatible. 

Styring af trafi k ved skoler
For at gøre det mere sikkert, trygt og understøtte, at 
skolebørn bliver selvtransporterende, sættes der ind med en 
række ITS-tiltag ved de skoler, hvor der ses et behov:

 • Minimering af trafi k i særlige områder   

• 
Dynamiske tavler 

Minimering af parkeringssøgende trafi k
Analyser viser, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser i 
Esbjerg. Imidlertid er det ikke opfattelsen blandt de handlende 
og gæster, der besøger Esbjerg. Dette taler for, at det skal 
gøres endnu lettere at fi nde de ledige parkeringsbåse ved 
hjælp af tiltag som:

• Bedre vejvisning til parkering
• Registrering af kantstensparkering

Fremme af cykling og gang
Der er mange fordele ved at få fl ere til at gå eller cykle. Hvis 
fl ere går eller cykler i den daglige transport, vil en positiv ef-
fekt bl.a. være, at presset på vejene mindskes. Derfor ønsker 
Esbjerg Kommune at gøre det mere attraktivt at benytte disse 
transportformer med tiltag som:

• Cyklister tilpasser sig signalanlæg 
• Signalanlæg tilpasses cyklister  
• Vrimlefasekryds   
• Intelligent styring af fodgængergrønt   
• Servicefaciliteter for cyklister 
• Elcykler som by- og turistcykler 

Begrænsning af trafi k i visse områder
I visse områder som bymidter med meget fodgængertrafi k 
kan det være en fordel at begrænse den motoriserede 
trafi k eller sænke hastigheden i særlige tidsrum. Dette kan 
understøtte, at fl ere føler sig trygge nok til at bevæge sig til 
fods eller på cykel og lade deres børn gøre det samme:

• Minimering af trafi k i særlige områder   
• Dynamiske tavler 

Adfærdsændrende tiltag
Følgende tiltag kan være med til at ændre adfærden, samt 
øge bevidstheden og samarbejdet om mobilitet:
 
• Information via ITS 
• ITS som en del af mobilitetspakke
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6. Handlingsplan

I handlingsplanen angives på tabelform, hvilke ITS-tiltag der 
ses som relevante at benytte hvor, og i hvilken rækkefølge 
de forskellige projekter anbefales gennemført. 

Det er vigtigt at pointere, at nedenstående skemaer er 
lavet på baggrund af en teknisk prioritering. Hvad der bliver 
gennemført hvornår, afhænger af den politiske beslutnings- 
proces. 

ITS-handlingsplanen har to hovedformål:

1. at løse nogle eksisterende eller forventede fremtidige 
trafi kale udfordringer på en række konkrete prioriterede 
lokaliteter

2. gennem mere generelle ITS-indsatsområder at under-
støtte Esbjerg Kommunes Vision 2025 og målsætninger 
inden for trafi k og mobilitet.

6.1 Prioriterede lokaliteter

Tabel 1 oplister de prioriterede lokaliteter i forhold til, i 
hvilken rækkefølge projekterne bør gennemføres ud fra en 
samlet teknisk vurdering af den nuværende situation. Endelig 
fremgår en samlet pris for at gennemføre ITS-projekterne 
det opgældende sted. 

I kapitel 4 forklares det, hvordan lokaliteterne er blevet ud-
peget. De enkelte lokaliteter præsenteres i kapitel 7 med en 
beskrivelse af, hvilke udfordringer man ønsker at løse, samt 
hvordan de udpegede tiltag vil have en eff ekt herpå.

Ved den tekniske prioritering er der skelet til eventuelle 
øvrige anlægsprojekter, så det udnyttes, når der allerede er 
projekter i gang i området (samgravningsprojekter).

6.2 Generelle ITS-indsatsområder

Tabel 2 oplister de mere generelle ITS-indsatsområder, som 
det anbefales, at der løbende bliver afsat midler til. Indsats- 
områderne er udvalgt ud fra et skøn af, hvor stor eff ekt og 
værdi ITS-tiltagene vil have i Esbjerg Kommune i forhold til 
Esbjerg Kommunes visioner og målsætninger inden for vej- 
og trafi kområdet. 

6.3 Finansiering af ITS-projekter

Ved anlægsprojekter indarbejdes ITS-tiltag så vidt muligt 
som en naturlig del af projekterne.
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Tabel 1. Prioriterede lokaliteter

Prioritering af lokaliteter
Teknisk prioritering

Prisestimat 
i mio. kr.

54321

1. Stormgade

Etape 1: strækningen fra Tarp rundkørslen til 
rundkørslen ved Enebærvej/Niels Lønnes Vej 0,54

Etape 2: strækningen fra rundkørslen ved Enebærvej/
Niels Lønnes Vej til krydset Frodesgade/Stormgade 1,47

2. Grådybet-Strandby Kirkevej

34,0jevekriK ybdnartS/edagerotS/jevenreJ tesdyrk :1 epatE

32,1jevekriK ybdnartS :2 epatE

Etape 3: Grådybet mellem Hjertingvej og Stormgade 0,55

3. Frodesgade-Jernbanegade

05,1edagsedorF :1 epatE

Etape 2: krydsene Jernbanegade/Frodesgade og 
Nørrebrogade/Jernbanegade 0,05

31,2edagenabnreJ :3 epatE

53,2

5. Esbjerg Midtby: Nørregade/Torvegade 0,30

00,1

56,0

02,21tla I

7. I Bramming: Viadukten

4. Storegade

6. I Ribe: Rosen Alle
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Figur 5. 
Kort over prioriterede lokaliteter 
i Esbjerg. 

De enkelte lokaliteter beskrives 
nærmere i kapitel 7. 

Hvad der ligger til grund for 
udpegningen, er beskrevet i 
kapitel 4.
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Tabel 2. Generelle ITS-indsatsområder

Indsatsområde Anbefalede tiltag jf. kataloget, kapitel 7 Anbefalet afsat årligt i mio. kr. til 
generelle ITS-indsatsområder

2 ,1atad fa gniresinagrO

2,0

3TICO fa gurb tedivdU

Styring af trafi k ved skoler 19, 20

Minimering af parkeringssøgende trafi k 11, 12

 81 ,71 ,61 ,51 ,41 ,31gnag go gnilkyc fa emmerF

Begrænsning af trafi k i visse områder 19, 20

Adfærdsændrende tiltag 21, 22
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7. Beskrivelse af prioriterede lokaliteter

Lokalitet

1. Stormgade

2. Grådybet-Strandby Kirkevej

3. Frodesgade-Jernbanegade

4. Storegade

5. Esbjerg Midtby 

6. I Ribe: Rosen Alle

7. I Bramming: Viadukten

Side

26

28

30

32

34

36

38

I dette kapitel beskrives de prioriterede lokaliteter. Under den enkelte 
lokalitet bliver der henvist til en række anbefalede ITS-tiltag. 
De enkelte tiltag er nærmere beskrevet i Katalog over ITS-tiltag i kapitel 8.
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Cykelpumpe på supercykelstien ved krydset 
Stormgade/Spangsbjerg Møllevej Esbjerg



26

Baggrund

Stormgade er en direkte forbindelse fra indfaldsvejene fra 
Esbjerg Motorvejen E20 samt Rute 463 – Kjersing Ringvej og 
Vestkystvej til Esbjerg Midtby og havneområdet. Desuden er 
strækningen en hovedfærdselsåre for trafi kken fra nord mod 
Esbjerg Midtby.

Trafi ktællinger fra 2018 viser, at fremkommeligheden på 
Stormgade allerede i dag er let nedsat. En god fremkomme-
lighed er vigtig at sikre på Stormgade, således gennemsnit-
shastigheden ikke reduceres yderligere. Det skal undgås, at 
bilisterne søger ud på andre veje, hvor en gennemkørende 
trafi k ikke er ønsket, som fx boligveje. Samtidigt ønsker Es-
bjerg Kommune at mindske den tid, som bilisterne risikerer 
at holde i kø på trafi kvejene. 

Etaper

I ITS-planen opdeles Stormgade i to etaper. Fælles for de to 
etaper er, at Stormgade anses som en strækning, hvor bil-
trafi kken prioriteres, og strækningen bør tilgodese biltrafi k-
kens fremkommelighed. 

1. Etape 1 dækker strækningen fra Tarp rundkørslen og til 
rundkørslen Enebærvej/Niels Lønnes Vej. 

2. Etape 2 går fra rundkørslen ved Enebærvej/Niels Lønnes 
Vej og til krydset Frodesgade/Stormgade.

Både etape 1 og etape 2 indeholder kryds, som kan med-
virke til en nedsat fremkommelighed på Stormgade.

Etape 1 indeholder følgende kryds:  
• Rundkørslen Tarp Byvej/Tarp Hovedvej, der er planlagt 

omdannet til signalanlæg i 2022.
• Det eksisterende kryds Stormgade/Kjersing Ringvej/

Gjesing Ringvej.

Etape 2 indeholder følgende kryds:
• Krydset Stormgade/Spangsbjerg Møllevej
• Krydset Stormgade/Spangsbjerg Kirkevej
• Krydset Stormgade/Grådybet/Strandby Kirkevej
• Krydset Stormgade/Frodesgade

Øvrige kryds på strækningen er vigepligtsregulerede, og 
vurderes ikke at have indfl ydelse på biltrafi kkens fremkom-
melighed på Stormgade. 

Såfremt der ønskes yderligere fremkommelighed på 
strækningen bør det overvejes at udvide rundkørslerne eller 
etablere signalanlæg i rundkørslerne.

1. Stormgade

Trafi k og 
hastighed

• Årsdøgntrafi k: 15.000 
syd for Spangsbjerg 
Møllevej 

• Gennemsnitlig hastig-
hed: 53,1 km/t (hastig-
hedsgrænse: 60 km/t)
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Anbefalede ITS-tiltag

Det anbefales, at der generelt sker en forbedring af de 
eksisterende signalanlæg på strækningen, så de opdateres 
som beskrevet under tiltag 4 i kataloget over tiltag. Dette 
beror på en besigtigelse af anlæggene for bl.a. herigennem 
at kunne identifi cere forbedringspotentiale. 

Ved udskiftning af styreapparater bør der ske en overgang til 
OCIT-protokol som beskrevet i tiltag 3 i kataloget over tiltag. 
Dette er også med til at gøre det muligt mere fl eksibelt at 
indstille signalanlæggene til den givne situation, f.eks. i til-
fælde af events, som uddybet under tiltag 10 i kataloget.

Mange forskellige busruter benytter eller krydser Stormgade, 
og for at gøre det mere attraktivt at benytte bussen anbe-
fales det at implementere busprioritering i signalanlæggene 
på Stormgade (tiltag 9 i kataloget).

Fra Kjersing Ringvej og ind mod midtbyen anbefales desuden 
implementeret udrykningsprioritering, så udrykningskøretø-
jer kan komme hurtigere frem til sygehuset. Tiltaget er 
nærmere beskrevet som tiltag 8 i kataloget.

Signalanlæggene på Stormgade passeres desuden hver 
dag af mange cyklister. I krydsene Stormgade/Spangsb-
jerg Møllevej og Stormgade/Spangsbjerg Kirkevej passerer 
supercykelstien fra Tarp. Her anbefales det at give prioritet 
til cyklisterne på supercykelstierne som beskrevet under 
tiltag 15. Cyklisterne på de to hovedcykelstiforbindelse langs 
Spangsbjerg Møllevej og Spangsbjerg Kirkevej anbefales 
i stedet serviceret med nedtællingslys og lignende som 
beskrevet under tiltag 14.

Det kan desuden overvejes, om et af krydsene på Stormgade 
f.eks. Stormgade/Spangsbjerg Møllevej vil være et passende 
sted at sætte ind med ekstra servicefaciliteter for cyklisterne 
som f.eks. cykelbarometer og fl ere cykelpumper. Sættes 
faciliterne nær et kryds, kan det komme cyklisterne i begge 
retninger til gode. 

Eff ekt

Gennemføres de anbefalede ITS-tiltag vil det have positiv 
eff ekt på biltrafi kkens fremkommelighed på Stormgade. 
Netop en bedre fremkommelighed på Stormgade forventes at 
modvirke, at biltrafi kken søger ad andre veje. 

I et trafi ksikkerhedsmæssigt perspektiv er det at foretrække 
at samle trafi kken på en række overordnede veje. Dette gør 
det nemmere at investere i trafi ksikkerhedsmæssige forbed-
ringer, hvor trafi kken er samlet. 

Med en øget fremkommelighed på Stormgade forventes det, 
at trafi kmængden og den gennemsnitlige hastighed vil stige. 
Dette kan betyde øget støjniveau og emission fra køretø-
jerne, hvilket sammen med øget hastighed og en øget trafi k-
mængde kan mindske bylivskvaliteten langs Stormgade, da 
det vil være mindre attraktivt at opholde sig eller færdes 
langs vejen for cyklister og fodgængere. 

Cyklister og fodgængere vil muligvis søge ad andre veje som 
fx. Supercykelstien fra Tarp for at opnå en god fremkom-
melighed her og for at undgå at køre langs den trafi kerede 
Stormgade. 

Busserne på strækningen vil på lige fod med bilister få øget 
fremkommelighed som følge af projektet. 

Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for i 

alt ca. 2 mio. kr.  

Projektet kan som 
beskrevet gennemføres i 

etaper.

Krydset Stormgade-Spangbjerg Møllevej i Esbjerg
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Baggrund

Strækningen Grådybet-Strandby Kirkevej fungerer som 
indfaldsvej fra Esbjergmotorvejen i øst samt fra Rute 191. 
Desuden er vejen en tværgående forbindelse i byen og 
krydser blandt andet indfaldsvejen fra nord, Stormgade. 

Trafi ktællinger fra 2018 viser, at fremkommeligheden på 
strækningen er let nedsat. Alle kryds på strækningen ligger 
nær uddannelsesinstitutioner samt hal og stadion, og 
samtidig i relativ nærhed til Sydvestjysk Sygehus. 

Flere busruter benytter strækningen eller krydser den, og 
der er i fl ere kryds på strækningen ønske om busprioritering.

Desuden løber en af de tværgående hovedcykelforbindelser 
i Esbjerg langs strækningen, og fl ere hovedforbindelser 
krydser strækningen inklusiv supercykelstien fra Tarp. 

Med udgangspunkt i ovenstående er der på strækningen en 
del bus- og cykeltrafi k udover megen biltrafi k. 

Etaper

I ITS-planen opdeles Grådybet-Strandby Kirkevej i tre 
etaper. Fælles for de tre etaper er, at Grådybet og Strandby 
Kirkevej anses som en strækning, hvor biltrafi kken 
prioriteres, og strækningen bør derfor tilgodese biltrafi kkens 
fremkommelighed. 

1. Etape 1 omhandler krydset Storegade/Strandby 
Kirkevej/Jernevej. Denne er allerede i gang og 
omhandler renovering af krydset. 

2. Etape 2 dækker strækningen på Strandby Kirkevej fra 
Stormgade til krydset Storegade/Strandby Kirkevej/
Jernevej.

3. Etape 3 dækker strækningen på Grådybet mellem 
Hjertingvej og Stormgade.

Strækningerne i etape 2 og etape 3 indeholder kryds, som 
kan medvirke til en nedsat fremkommelighed:

Etape 2 indeholder følgende kryds:
• Krydset Strandby Kirkevej/Torvegade
• Krydset Strandby Kirkevej/Nørrebrogade
• Krydset Strandby Kirkevej/Kvaglundvej
• Krydset Strandby Kirkevej/Jagtvej
• Krydset Strandby Kirkevej/Degnevej

Etape 3 indeholder følgende kryds:
• Grådybet/Gl. Vardevej
• Grådybet/Hjertingvej/Bådebrogade

Øvrige kryds på strækningen er vigepligtsregulerede, 
og vurderes ikke at have indfl ydelse på biltrafi kkens 
fremkommelighed på Grådybet eller Strandby Kirkevej. 

Trafi k og 
hastighed

• Årsdøgntrafi k: 4.800-
12.000 

• Gennemsnitlig hastig-
hed: 47,6 km/t (hastig-
hedsgrænse: 50 km/t)

2. Grådybet-Strandby Kirkevej
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Anbefalede ITS-tiltag
Det anbefales, at der generelt sker en forbedring af de 
eksisterende signalanlæg på strækningen, så de opdateres 
som beskrevet under tiltag 4 i kataloget over tiltag. Dette 
beror på en besigtigelse af anlæggene for bl.a. herigennem 
at kunne identifi cere forbedringspotentiale. 

Ved udskiftning af styreapparater bør der ske en overgang til 
OCIT-protokol som beskrevet i tiltag 3 i kataloget over tiltag. 

I følgende kryds anbefales det at implementere buspriorite-
ring i overensstemmelse af med ønsket om busprioritering
i det pågældende kryds (fi gur 2, side 9):

• Strandby Kirkevej/Nørrebrogade
• Strandby Kirkevej/Kvaglundvej
• Grådybet/Gl. Vardevej
• Grådybet/Hjertingvej/Bådebrogade

Busprioritering som ITS-tiltag er nærmere beskrevet under 
tiltag 9 i kataloget over tiltag.

Strækningen Grådybet-Strandby Kirkevej er en hovedcykel-
forbindelse, hvor cyklisterne opprioriteres. Derfor anbefales 
det, at cyklisterne gives prioritering som beskrevet under 
tiltag 15 i kataloget. Dette gælder i alle kryds på stræknin-
gen med undtagelse af krydsene Storegade/Strandby Kirkev-
ej/Jernevej og Grådybet/Hjertingvej/Bådebrogade. 

I disse kryds prioriteres fremkommeligheden for bilister, og 
derfor anbefales det at implementere f.eks. nedtællingslys og 
lignende som beskrevet under tiltag 14 i kataloget. 

Der kan desuden overvejes, om det kan give værdi at 
informere om rejsetider via forskellige ruter til centrale desti-
nationer i Esbjerg ved krydset Storegade/Strandby Kirkevej/
Jernevej. Det kan gøres ved hjælp af et dynamisk skilt, som 
uddybet under tiltag 21 i ITS-kataloget.

Eff ekt
Gennemføres de anbefalede ITS-tiltag vil det have en generel 
positiv eff ekt på trafi kafviklingen på strækningen.

Tiltagene vil sikre en bedre fremkommelighed for busserne 
i krydsene, så passagerne vil kunne opleve en bedre retti-
dighed og eventuelt også en mindsket rejsetid. Dette for-
ventes at give større tilfredshed blandt passagererne.  

Derudover vil særligt cyklisterne kunne opleve en bedre 
fremkommelighed, hvilket vil være i overensstemmelse 
med Esbjerg Kommunes udpegning af strækningen som en 
hovedcykelforbindelse. Dette er med til at gøre det mere 
attraktivt at være cyklist i Esbjerg.

Når fl ere vælger at cykle eller tage bussen, vil det bidrage til 
et bedre bymiljø og en mindsket CO2-udledning.

Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for i 

alt 2,2 mio. kr.  

Projektet kan 
som beskrevet gennem-

føres i etaper.

Krydset Stormgade/Strandby Kirkevej i Esbjerg
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Baggrund
Strækningen Frodesgade-Jernbanegade er en tværgående 
forbindelse nord for Esbjerg midtby. Desuden ligger gaden 
i forlængelse af indfaldsvejen Storegade fra Esbjergmotor-
vejen og Rute 191 fra øst. Frodesgade krydser ligeledes 
indfaldsvejen fra nord, Stormgade. 

Med udgangspunkt i kommunens ønske om prioritering af 
biltrafi k på strækningen samt strækningens tætte beliggen-
hed til Esbjerg bys kollektive trafi kknudepunkter (rutebil-
stationen og Esbjerg Station) er en god fremkommelighed 
essentiel både for biltrafi kken, men ligeledes for bustrafi kken 
til og fra rutebilstationen. 

Det er vigtigt at skabe god fremkommelighed på stræknin-
gen således fremkommeligheden ikke reduceres. Ved 
opretholdelse af en god fremkommelighed sikres det, at 
bilisterne ikke søger ud på andre veje og eventuelle
forsinkelser for busserne mindskes. 

Esbjerg Kommune har i 2017 optimeret signalanlæggene 
på strækningen Jernbanegade-Storegade med tilskud fra 
Vejdirektoratet. Ved planlægning af yderligere ITS-tiltag skal 
projektets ændringer tages i betragtning. Såfremt der ønsk-
es yderligere optimering af fremkommeligheden, kan fysiske 
ændringer være påkrævet.

Supercykelstierne fra Tarp og Tjæreborg krydser strækning-
en. På disse stier skal cyklisternes fremkommelighed 

sikres på tværs i den centrale del af Esbjerg by. 

Strækningen skal således både fun-
gere som en trafi kvej for biltrafi k 

rundt om midtbyen og være let 
at krydse og færdes langs for 

cyklende og gående.

Etaper
I ITS-planen opdeles strækningen Frodesgade-Jernbanegade 
i tre etaper. Fælles for de tre etaper er, at Frodesgade og 
Jernbanegade er trafi kveje, hvor biltrafi kken prioriteres, og 
strækningen bør derfor tilgodese biltrafi kkens fremkomme-
lighed. 

1. Etape omhandler Frodesgade, hvor en fremtidig super-
cykelsti fra Hjerting og en tværgående hovedcykelsti 
falder sammen med strækningen rundt om Esbjerg Midt-
by, hvor biltrafi kkens fremkommelighed prioriteres. 

2. Etape er krydset Storegade/Jernbanegade/Frodesgade.
3. Etape er Jernbanegade med renovering af de sidste 

signalanlæg i Havnegade og Gammelby Ringvej. 

Både etape 1 og etape 3 indeholder kryds, som kan med-
virke til en nedsat fremkommelighed på Frodesgade og 
Jernbanegade:

Etape 1 indeholder følgende kryds:
• Krydset Frodesgade/Stormgade
• Krydset Frodesgade/Torvegade

Etape 3 indeholder følgende signalregulerede kryds fra nord 
mod syd: 
• Jernbanegade/Nørrebrogade/nordlig adgang til Esbjerg 

Busterminal
• Jernbanegade/adgange til Esbjerg Bybusterminal
• Jernbanegade/Nørregade
• Jernbanegade/Norgesgade (signalreguleret fodgæn-

gerovergang)
• Jernbanegade/Skolegade
• Jernbanegade/Kongensgade (signalreguleret fodgæn-

gerovergang)
• Jernbanegade/Havnegade
• Jernbanegade/Østre Havnegade

Vigepligtsregulerede kryds på strækningen vurderes ikke 
at have indfl ydelse på biltrafi kkens fremkommelighed på 
Frodesgade eller Jernbanegade. 

Supercykelstien fra Tarp krydser Frodesgade ved Kirkegade, 
som er et vigepligtsreguleret kryds.

3. Frodesgade-Jernbanegade

Trafi k og 
hastighed

• Årsdøgntrafi k: 10.200 
• Gennemsnitlig hastig-

hed: 43,9 km/t (hastig-
hedsgrænse: 50 km/t)
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Anbefalede ITS-tiltag
Det anbefales, at det løbende vurderes, om strækningen kan 
optimeres. Dette beror på en besigtigelse af anlæggene for 
bl.a. herigennem at kunne identifi cere forbedringspotentiale. 
Særligt på Jernbanegade kører der mange busser, der på lige 
fod med bilisterne vil kunne drage nytte af projektet. 

På Frodesgade er det strategien, at der skal etableres en 
supercykelsti fra Hjerting. Derfor anbefales det, at der her 
sikres en god fremkommelighed for cyklisterne ved at give 
dem prioritet i krydsene Frodesgade/Stormgade, Frodes-
gade/Torvegade og Storegade/Jernbanegade/Frodesgade. 
Dette tiltag er beskrevet under tiltag 15. 

I krydset Frodesgade/Kirkegade vil cyklister på supercykel-
stien fra Tarp skulle krydse Frodesgade. Der er i dag ikke 
signalregulering af krydset, så fremkommeligheden for 
cyklisterne er nedsat i krydset. Det kan derfor anbefales at 
etablere et nyt signalanlæg i krydset, hvor cyklisterne er 
prioriteret (tiltag 15). Signalanlægget bør samordnes med 
krydset Frodesgade/Torvegade.

På Jernbanegade er der mange tætliggende signalanlæg, og 
strækningen er udpeget som en hovedcykelforbindelse i Es-
bjerg. Derfor anbefales det, at cyklisterne hjælpes til at køre 
med den rette hastighed for at minimere ventetid i krydsene. 
Denne type tiltag er beskrevet nærmere som tiltag 14.

Eff ekt
Strækningen Frodesgade-Jernbanegade er en central 
strækning i Esbjerg midtby, hvor det er nødvendigt at have 
en balance mellem de forskellige typer trafi kanter. Det er 
vigtigt løbende at vurdere om strækningen kan optimeres for 
til stadighed at sikre bil- og bustrafi kkens fremkommelighed 
på både Frodesgade og Jernbanegade. 

En bedre fremkommelighed forventes at modvirke, at bil-
trafi kken søger ad andre veje. Det er at foretrække at samle 
trafi kken på en række overordnede veje set i et trafi ksikker-
hedsmæssigt perspektiv. Dette gør det nemmere at investere 
i trafi ksikkerhedsmæssige forbedringer. 

De mange busser på strækningen vil på lige fod med bilisterne 
få øget fremkommelighed som følge af projektet, hvilket 
forventes at have en positiv indfl ydelse på overholdelse af 
busserne køreplaner.

Samtidig anbefales det at gennemføre tiltag på Frodesgade, 
som vil øge cyklisternes fremkommelighed, hvorved det kan 
blive mere attraktivt at cykle på strækningen samt til og
fra midtbyen. 

Det skal i den videre planlægning af projektet nærmere fast-
lægges, hvordan det enkelte signalanlæg skal programmeres 
for at opnå den ønskede eff ekt det pågældende sted. Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for i 

alt 3,68 mio. kr.  

Projektet kan som 
beskrevet gennemføres i 

etaper.

Krydset Frodegade/Jernbanegade i Esbjerg
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Baggrund

Strækningen på Storegade fra Frodesgade til Stengårdsvej er 
en indfaldsvej til Esbjerg by fra Esbjergmotorvejen og Rute 
191 fra øst. Desuden indgår Storegade som en del af fl ere 
bybussers og regionalbussers ruter, hvorfor en forbedring af 
fremkommeligheden også vil have stor indfl ydelse på bus-
trafi kken til og fra byen. 

Med kommunens ønske om prioritering af biltrafi k på 
strækningen samt vejens klassifi kation som indfaldsvej, 
er det essentielt, at der på strækningen er god fremkom-
melighed, som sikrer, at det er muligt at komme til og fra 
byen uden store forsinkelser. Trafi ktællinger fra 2018 med 
tilhørende hastighedsmåling viser, at fremkommeligheden på 
strækningen er nedsat. 

Fra fl ere sideveje ud til Storegade er der lukket for mo-
torkøretøjer, og gennemkørsel fra sidevejene ud til Storegade 
er således kun muligt for lette trafi kanter. Bilernes fremkom-
melighed er altså allerede i fokus på Storegade.  

Langs Storegade løber en tværgående hovedcykelforbindelse 
til og fra Esbjerg midtby. Ligeledes er der planlagt en frem-
tidig supercykelsti i nord-sydgående retning, som vil krydse 
Storegade. Vejen skal således både fungere som en indfalds-
vej og en hovedforbindelse for cyklister. 

Strækningen på Storegade indeholder signalregulerede 
kryds, som kan medvirke til en nedsat fremkommelighed på 
Storegade:

• Storegade/Stengårdsvej
• Storegade/Novrupvej
• Storegade/Skolebakken
• Storegade/Jagtvej
• Storegade/Ringen/Lyngbyes Alles

Desuden er der på strækningen fl ere signalregulerede 
fodgængerovergange. 

Esbjerg Kommune har i 2017 optimeret signalanlæggene på 
strækningen Storegade med tilskud fra Vejdirektoratet. Ved 
planlægning af yderligere ITS-tiltag skal projektets æn-
dringer tages i betragtning. Såfremt der ønskes yderligere 
optimering af fremkommeligheden kan fysiske ændringer 
være påkrævet.

Vigepligtsregulerede kryds på strækningen vurderes ikke 
at have indfl ydelse på biltrafi kkens fremkommelighed på 
Storegade. 

Krydsene Storegade/Sportsvej og Storegade/Hedelundvej 
er i dag vigepligtsreguleret, men der er et ønske om en øget 
busfremkommelighed i krydset, som også illustreret af fi gur 
2, side 9.

4. Storegade

Trafi k og 
hastighed

• Årsdøgntrafi k: 15.500 
• Gennemsnitlig hastig-

hed: 44,3 km/t (hastig-
hedsgrænse: 50 km/t)
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Anbefalede ITS-tiltag

Det anbefales, at det løbende vurderes, om strækningen kan 
optimeres. Dette beror på en besigtigelse af anlæggene for 
bl.a. herigennem at kunne identifi cere forbedringspotentiale.  

Der er ønske om en forbedret busfremkommelighed i de 
to vigepligtsregulerede kryds Storegade/Sportsvej og 
Storegade/Hedelundvej, som illustreret af fi gur 2, side 9. For 
at opnå dette bør krydsene signalreguleres, og der bør sam-
tidig ske en samordning med det nærvedliggende signalan-
læg i krydset Storegade/Stengårdsvej. 

Det er her nødvendigt at være opmærksom på den dobbelt-
rettede cykelsti på sydsiden af Storegade fra Stengårdsvej 
mod Andrup. En dobbeltrettet cykelsti i et signalanlæg 
kræver af trafi ksikkerhedsmæssige årsager, at cyklisterne 
får deres egen fase. Dette vil betyde yderligere ventetid i 
krydset for de øvrige trafi kanttyper.

Storegade er en hovedcykelforbindelse, som vist på fi gur 2 
side 9. Det er samtidig en hovedfærdselsåre fra motorvejen 
mod Esbjerg Midtby, hvor bilisternes fremkommelighed 
prioriteres. Derfor anbefales det at sætte ind med 
nedtællingslys og lignende (tiltag 14), hvor cyklisterne 
oplever et højt serviceniveau, selvom de ikke opnår prioritet 
i signalanlæggene.   

I krydset Storegade/Skolebakken kan det anbefales 
at opprioritere cyklisterne, så de opnår bedst mulig 
fremkommelighed (tiltag 15). I dette kryds vil en fremtidig 
nord-sydgående supercykelsti forløbe, som vist af fi gur 2, 
side 9.

Eff ekt

Gennemføres de anbefalede ITS-tiltag vil det have en positiv 
eff ekt på biltrafi kkens fremkommelighed på Storegade. 

Cyklister og fodgængere forventes ikke med tiltagene 
få forringet deres fremkommelighed på Storegade. 
Da strækningen er en del af en tværgående 
hovedcykelforbindelse og en ny nord-sydgående 
supercykelsti, vil cyklisterne kunne opleve et højt 
serviceniveau med forskellige typer tiltag, som gør 
cykelturen mere behagelig.  

Busserne på strækningen vil på lige fod med bilister få øget 
fremkommelighed som følge af projektet, hvilket forventes 
at have en positiv indfl ydelse på overholdelse af bussernes 
køreplaner. 

Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for i 

alt ca. 2,35 mio. kr.  

Projektet kan eventuelt 
gennemføres i etaper.

Storegade i Esbjerg er en vej med mange forskellige busruter
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Baggrund
I oktober 2019 vedtog Byrådet en Trafi kplan for Esbjerg 
Midtby. Planen beskriver, hvordan trafi kken i Esbjerg Midtby 
skal afvikles i fremtiden. 

Fremover vil især gående, cyklister og den kollektive trafi k 
blive prioriteret i Midtbyen, så de kan komme nemt rundt 
og på tværs i Midtbyen. Ligeledes vil god fremkommelighed 
blive prioriteret for bilerne frem til de store parkeringsanlæg, 
således at der skabes god adgang for alle transportformer
ind til Midtbyen.

Dette betyder, at den gennemkørende trafi k skal minimeres, 
og at biltrafi kken skal styres mere smart, end tilfældet er i 
dag. 

Som et af de første tiltag til fredeliggørelse af Esbjerg Midtby 
ønskes krydset Nørregade/Torvegade forbedret via ITS. 

Krydset er en del af en central fodgængerrute til torvet, så 
fremkommeligheden for fodgængere prioriteres. Krydset 
består af Nørregade, der i den nye Trafi kplan for Midtbyen 
betegnes som en primær lokalvej. Samme klassifi cering har 
Torvegade nord. Torvegade syd er en gågade med kørsel 
tilladt ensrettet i sydlig retning.

5. Esbjerg Midtby

Trafi k og 
hastighed

• Årsdøgntrafi k: 5.300 
på Nørregade og 1.600 
på Torvegade

• Gennemsnitlig hastig-
hed: 20,5-31,6 km/t

Krydset Nørregade/Torvegade markeret med lysegrøn. 
Mange fodgængere passerer dette kryds, der udgør 

indgangen til gågaden.
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Anbefalede ITS-tiltag

For at tilgodese de lette trafi kanter anbefales det at imple-
mentere følgende tiltag i krydset: 

• Vrimlefasekryds (tiltag 16)

Tiltaget vil indbefatte en fase i signalanlægget, hvor de lette 
trafi kanter kan bevæge sig frit i alle retninger. Alternativt 
kan signalanlægget tilpasses cyklister, eller der kan 
implementeres intelligent styring af fodgængergrønt.  

Det kan i forbindelse med projektet være nødvendigt 
at udskifte signalanlæggets materiel. Det eksisterende 
signalanlæg fra 1979 er det ældste i Esbjerg.

Eff ekt

Implementering af vrimlefasekryds vil give de bløde trafi kan-
ter højere fremkommelighed, og trafi ksikkerheden for alle 
trafi kanter som følge af vrimlefasekrydset forbedres. 

Ved implementering af vrimlefasekryds understøttes visionen 
om en reduceret mængde gennemkørende trafi k i Esbjerg 
Midtby, hvormed trafi kken ledes ud mod veje, der er bygget 
til mængden af gennemkørende trafi k.  

Dette forventes at lede til en reduktion af biltrafi k på især 
Nørregade, hvilket vil gøre det endnu mere attraktivt for de 
lette trafi kanter at bevæge sig i Esbjerg Midtby. 

Krydset Nørregade/Torvegade. 

Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for 

300.000 kr. 

Hvis signalanlæggets ma-
teriel skiftes, vil projektet 

koste ca. 1 mio. kr. 
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Baggrund
Rosen Alle er en del af indfaldsvejen fra Rute 24 fra syd og 
Rute 11 fra vest, og er dermed en central del af hovedfærd-
selsåren gennem Ribe by. Det er samtidig muligt at kom-
me til Ribe midtby ad denne vej, hvor den turistattraktive 
Middelalderby er beliggende. På strækningen kører blandet 
trafi k: tung trafi k, bybusrute 19, bil- og cykeltrafi k. 

Strækningen inkluderer to signalregulerede kryds: Rosen 
Alle/Tangevej samt Rosen Alle/Seminarievej. Biltrafikken
vil blive prioriteret på strækningen og i de to kryds. 

6. I Ribe: Rosen Alle

Trafi k og 
hastighed

• Årsdøgntrafi k: 8.000 
(jf. 2015-tælling)

• Gennemsnitlig hastig-
hed: 30,9 km/t (hastig-
hedsgrænse: 50 km/t)

Strækningen Rosen Alle er en central hovedfærdselsåre i 
Ribe, som hver dag benyttes af mange forskellige trafi ktyper.



37

Anbefalede ITS-tiltag

Det anbefales, at der generelt sker en forbedring af de 
eksisterende signalanlæg på strækningen, så de opdateres 
som beskrevet under tiltag 4 i kataloget over tiltag. Dette 
beror på en besigtigelse af anlæggene for bl.a. herigennem 
at kunne identifi cere forbedringspotentiale. 

Ved udskiftning af styreapparater bør der ske en overgang til 
OCIT-protokol som beskrevet i tiltag 3 i kataloget over tiltag. 

Da bilisternes fremkommelighed prioriteres på strækningen,  
anbefales det at sætte ind med nedtællingslys og lignende 
(tiltag 14), hvor cyklisterne oplever et højt serviceniveau, 
selvom de ikke opnår prioritet i signalanlæggene. 

Derudover kan det overvejes, om der skal sættes forskel-
lige servicefaciliteter op på strækningen som eksempelvis 
luftpumper. 

Der er blevet frigivet midler til at opføre cykelsti på 
strækningen jf. budget 2020-2023. Det vil derfor give god 
mening med gode cykelfaciliteter og cykelbarometer.

Der er mulighed for at udføre projektet som et samgravning-
sprojekt med DIN Forsyning i 2022.

Eff ekt

Gennemføres de anbefalede ITS-tiltag vil det have positiv 
eff ekt på biltrafi kkens fremkommelighed på Rosen Alle. En 
bedre fremkommelighed på Rosen Alle forventes at mod-
virke, at biltrafi kken søger ad andre veje. Dette er essen-
tielt i et trafi ksikkerhedsmæssigt perspektiv, men ligeledes 
for trafi kafviklingen i Ribe midtby, hvor gaderne er meget 
smalle.  

Med en øget fremkommelighed på Rosen Alle forventes 
det, at trafi kmængden og den gennemsnitlige hastighed 
vil stige. Dette kan betyde øget støjniveau og emission fra 
køretøjerne, hvilket, sammen med øget hastighed og en øget 
trafi kmængde, kan mindske bylivskvaliteten langs Rosen 
Alle, da det vil være mindre attraktivt at opholde sig eller 
færdes langs vejen for cyklister og fodgængere. 

Cyklister og fodgængere forventes stadig at benyttes Rosen 
Alle, da denne vej anses for den mest direkte rute gennem 
byen. 

Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for 

i alt 1 mio. kr.  

Krydset Rosen Alle/Seminarievej i Ribe. 
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Baggrund
Viadukten i Bramming er beliggende i det centrale 
Bramming, og udgør en del af indfaldsvejen fra Rute 11, 
Varde Hovedvej - Vardevej/Storegade. Viadukten forbinder 
desuden indfaldsvejene Ribevej og Storegade med blandt 
andet Nørregade, der er vejforbindelsen i nord-sydgående 
retning gennem Bramming. 

Viadukten er midtbyens eneste centrale forbindelse under 
jernbanen, der går tværs gennem byen. Viadukten forbind-
er således midtbyen på den nordlige side af jernbanen med 
bydelen syd for jernbanen. Da Viadukten er en forbindelse 
mellem den nordlige og sydlige del af byen, er de to kryds 
Viadukten/Storegade/Nørregade og Viadukten/Mulvadvej 
centrale kryds for trafi kudvekslingen i byen. 

Viadukten er samtidig en vigtig skolevej. Alle skoler og 
mange funktioner i Bramming er beliggende nord for 
jernbanen, og derfor benyttes Viadukten af mange skolebørn 
bosat syd for jernbanen. Bramming Station er også 
beliggende, så mange skolebørn kommer igennem krydset 
Viadukten/Storegade/Nørregade på turen til og fra skole.   

På baggrund af at krydset er en del af en skolevej, og at 
antallet af gennemkørende tunge køretøjer ønskes reduceret, 
vil fremkommeligheden og trygheden for de lette trafikanter
i de to kryds ved Viadukten blive prioriteret. 

7. I Bramming: Viadukten

Trafi k og 
hastighed

Der er ikke foretaget 
trafi ktællinger på 
strækningen.

Viadukten forbinder Bramming på tværs af jernbanen og er 
derfor en vigtig hovedfærdselsåre i byen.
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Anbefalede ITS-tiltag
Det anbefales, at der generelt sker en forbedring af de eksis-
terende signalanlæg på strækningen, så de opdateres som 
beskrevet under tiltag 4. Dette beror på en besigtigelse af 
anlæggene for bl.a. herigennem at kunne identifi cere forbed-
ringspotentiale. 

Ved udskiftning af styreapparater bør der ske en overgang til 
OCIT-protokol som beskrevet i tiltag 3.

I Bramming Trafi kplan lægges der op til, at Viadukten i 
højere grad skal indrettes, så de lette trafi kanters behov for 
tryghed og fremkommelighed tilgodeses. Derfor anbefales 
det at sætte ind med tiltag, som mindsker de lette 
trafikanters ventetid i krydsene.

For fodgængerne anbefales det at udstyre signalanlæggene 
med detektering, så fodgængergrønt styres intelligent som 
beskrevet i tiltag 17 i kataloget. Dette er samtidig med til 
at mindske unødvendig ventetid for de øvrige trafi kanter. 
Tiltaget kan således tilgodese alle trafi kantyper i krydsene. 

For cyklisterne anbefales det at indstille signalanlæggene, 
så cyklisterne i højere grad opnår prioritet i krydsene. Dette 
tiltag er nærmere beskrevet under tiltag 15.

Eff ekt
Gennemføres de anbefalede ITS-tiltag vil det have positiv 
eff ekt på cyklisternes og fodgængernes fremkommelighed og 
tryghed langs Viadukten, dog uden den store negative eff ekt 
for biltrafi kkens fremkommelighed. 

En øget fremkommelighed for cyklisterne forventes at gøre 
det mere attraktivt at krydse under jernbanen på cykel – om 
end det er til skole eller andre af byens funktioner i nord. 

Pris

Projektet forventes at 
kunne gennemføres for i alt 

650.000 kr.  

Viadukten/Storegade i Bramming 
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8. Katalog over ITS-tiltag
Tiltag

1. Opbygning af datavarehus 

2. Brug af data

3. Implementering af OCIT

4. Forbedring af eksisterende anlæg 

5. Nye intelligente signalanlæg  

6. Intelligent regulering af lastbilers hastighed   

7. Grøn bølge for tung trafi k

8. Udrykningsprioritering 

9. Busprioritering i signalanlæg 

10. Mere fl eksibel signalomstilling

11. Bedre vejvisning til parkering   

12. Registrering af kantstensparkering
 

13. Servicefaciliteter for cyklister 

14. Cyklister tilpasser sig signalanlæg 

15. Signalanlæg tilpasses cyklister   

16. Vrimlefasekryds 

17. Intelligent styring af fodgængergrønt   

18. Elcykler som by- og turistcykler 

19. Minimering af trafi k i særlige områder   

20. Dynamiske tavler 

21. Information via ITS 

22. ITS som en del af mobilitetspakke
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1. Opbygning af datavarehus

Baggrund for tiltaget
I en verden, der bliver mere og mere digital, produceres 
og lagres der løbende store mængder af data. Det kan dog 
være svært at vide, hvilke data der allerede fi ndes, da der 
ikke er en samlet database eller et overblik herover. I 
enhver større organisation som eksempelvis Esbjerg 
Kommune risikerer man derved at bruge nødvendige 
ressourcer på at producere eksisterende data. 

I andre situationer har man ikke muligheden for at indsamle 
data, og derfor baserer man sine valg på et ikke tilstrække-
ligt oplyst grundlag, selvom dataene allerede fi ndes. 

Ved opbygningen af et datavarehus skabes der det nødven-
dige overblik over, hvilke data der allerede eksisterer, og 
dataene kan lettere tilgås. 

Dataene lægges i en integreret database efter emne (alle 
elementer, der er knyttet til et bestemt objekt eller begiven-
hed i den virkelige verden knyttes sammen) og med tidsan-
givelse, så det bliver muligt at trække historiske data ud og 
følge udviklingen over tid.

Relevans i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune har allerede indsamlet en del data og 
samler løbende data ind som eksempelvis:

Data fra Rejsekort
Trafi ktal - visse signalanlæg og tællinger
Parkering - dynamisk parkering
Rejsetid for bybusser

Esbjerg Kommune kan selv høste en række fordele i forhold 
til datatilgangen på tværs af forvaltninger. 

Derudover kan Esbjerg Kommune bidrage til at understøtte 
uddannelse og innovation ved at gøre udvalgte data til-
gængelige for private udviklere, uddannelsesinstitutioner og 
andre interesserede.

Detaljerede pendlerdata med socioøkonomisk baggrundsdata 
kan eksempelvis være af interesse for butikskæder, som skal 
vælge, hvor de skal placere en ny butik.
 
Esbjerg har desuden fl ere større uddannelsesinstitutioner, 
som blandt andet skal forberede de studerende til et digitali-
seret arbejdsmarked. I den sammenhæng kan adgangen  
til åbne data indgå i projekter om lokalsamfundet og
inspirere til at skabe nye løsninger.

Selve opbygningen af datavarehuset vil foregå løbende 
over en årrække for at opnå den rette struktur og bruger-
venlighed. Herefter vil der kontinuert blive tilført nye data 
til datavarehuset, og der må derfor også forventes årlige 
driftsudgifter.

Eff ekt
Ved at organisere sine data i et datavarehus opnås et 
overblik over, hvilke data organisationen allerede ligger inde 
med. Indsamling af data kan være en ressourcetung opgave, 
og derfor vil det være en fordel for alle, hvis man kan undgå 
at skulle indsamle data, som allerede fi ndes.

I andre tilfælde vil det være med til at sikre et bedre 
beslutningsgrundlag, når der inddrages data, som man 
måske ikke var bevidst om fandtes eller kunne være 
gavnlige.

Et datavarehus vil være med til at spare ressourcer på sigt.

Pris

Prisen afhænger af ambitions-
niveau og er langt hen ad vejen 
et spørgsmål om afsætning af 

ressourcer.

Tidshorisont
Kendt teknologi



42

2. Brug af data

Baggrund for tiltaget

Med et opbygget datavarehus er der mulighed for at ud-
føre forskellige analyser ud fra eksisterende data, og følge 
udviklingen i disse over tid. Datavarehuset er infrastruk-
turen, mens det er vigtigt også at have fokus på en fornuftig 
adfærd omkring brugen af datavarehuset. 

Der skal først skabes en bevidsthed omkring datavarehuset, 
så de rette data bliver lagt ind i datavarehuset og at de bliver 
brugt i relevante sammenhænge. Skal data være brugbare, 
kræver det desuden, at datavarehuset opdateres med nyeste 
data jævnligt. 

Datavarehuset er uden tvivl en gevinst, men data har kun 
værdi, hvis de bliver benyttet – enten internt i kommunen 
eller eksternt af eksempelvis borgere eller virksomheder. 
For at borgere og virksomheder kan få indblik i foreliggende 
data, kan visse data gøres off entligt tilgængelige, hvormed 
der er tale om Open data. 

Relevans i Esbjerg Kommune

Datavarehuset kan benyttes internt ved f.eks. trafi kale analy-
ser eller lignende, men ligeledes har data værdi for eksterne, 
såsom virksomheder eller iværksættere, der har ideer og 
vil skabe nye produkter. Eksempelvis kan realtidsinforma-
tioner i datavarehuset benyttes af Rejseplanen.dk eller andre 
ruteplanlæggere, hvilket kan betyde en mere hensigtsmæs-
sig brug af infrastrukturen i Esbjerg Kommune. 

For at udnytte den store gevinst i datavarehuset er det 
derfor essentielt for Esbjerg Kommune, at der er fokus på at 
vedligeholde data samt informere (internt i kommunen og 
eksternt) om, at data faktisk foreligger, samt hvilke data der 
foreligger.

Eff ekt

Vedligeholdes data i datavarehuset løbende, vil brugerne 
kunne have større tillid til dataenes validitet og relevans. 

Informeres der internt og eksternt om, hvilke data der fore-
ligger, sikres det, at ansatte i kommunen, virksomheder og 
borgere bliver bekendt med datavarehuset og dets værdi i 
forhold til netop deres projekt.   

Pris

Prisen afhænger af ambitions-
niveau og er langt hen ad vejen 
et spørgsmål om afsætning af 

ressourcer.

Tidshorisont

Kendt teknologi
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3. Implementering af OCIT

Baggrund for tiltaget
I Danmark er der tradition for at de enkelte leverandører af 
signalanlæg, hver især har deres eget programmeringssprog 
som anvendes på de leverede styreapparater. 

Dette betyder at når en kommune får leveret et nyt ”tradi-
tionelt” signalanlæg, så er det reelt kun samme leverandør, 
som kan foretage programmæssige ændringer i anlægget, 
f.eks. justere grøntiderne for de enkelte retninger.

OCIT står for ”Open Communication Interface for Road Traffi  c 
Control Systems” og er udviklet i et samarbejde mellem 
fl ere store europæiske signalleverandører med det formål at 
standardisere kommunikationen mellem materiel på tværs af 
leverandører.

Anvendes styreapparater, som er OCIT-kompatible, 
betyder det, at det ikke længere kun er leverandøren 
selv, som kan programmere anlægget. Kommunen er 
således ikke på samme måde sårbar over for travlhed 
hos signalleverandøren, hvilket normalt kan forlænge 
behandlingstiden for selv mindre justeringer til gene og 
ulempe for trafi kanterne.

OCIT-protokollen er ikke begrænset til signalanlæg, men 
fi nder anvendelse i fl ere typer af smart vejudstyr og opdat-
eres løbende i takt med den teknologiske udvikling. Udvikler-
gruppen bag OCIT inkluderer nogle af de største spillere på 

markedet, såsom Siemens og Swarco, og protokollen er vidt 
udbredt uden for Danmark, hvor den har været anvendt i 
årevis.

Inden for de seneste år er der idriftsat nye signalanlæg i 
danske kommuner med OCIT-protokollen, og det ventes 
yderligere udbredt i takt med, at der opbygges erfaring og 
kompetence på det danske marked. 

Udover OCIT kan det anbefales at implementere en trafi k-
central, hvis formål er at kunne reagere hurtigt og eff ektivt 
på pludseligt opståede hændelser ved at sætte ind med her-
og-nu tiltag. En trafi kcentral består af de to grundelementer: 
overvågning og regulering.

Relevans i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune har valgt OCIT som fremadrettet protokol, 
da der ses en række fordele herved:

OCIT kan anvendes til mere avancerede trafi kstyringer. 
Der kan dynamisk hentes trafi kdata, som kan anvendes 
til beregning af signalanlæggets tidssætning og efter-
følgende implementeres i styreapparaterne og dermed 
signalanlæggene.
OCIT er et relativt afprøvet system og har været i drift i 
ca. 16 år

Anvendelse af OCIT giver en stor grad af leverandøru-
afhængighed. Eneste forudsætning er, at der anvendes 
produkter, der er OCIT mærket.
OCIT bruges på fl ere områder herunder til 
busprioritering
Der kan med OCIT samles trafi kdata, der beskriver den 
aktuelle trafi ksituation, som kan anvendes i forskellige
informationssystemer.

Eff ekt
Tiltaget skal generelt gøre Esbjerg Kommune mere uafhæn-
gig af leverandører, hvilket både forventes at kunne øge 
konkurrencen til gavn for driftsøkonomien, men også at sikre 
muligheden for en hurtigere respons på ændrede trafi kmøn-
stre eller borgerhenvendelser.

Den primære besparelse ligger i drift, hvor ændringer ventes 
at kunne udføres hurtigere og billigere.

Pris

100.000 kr. for udskiftning af 
styreapparat og programmering af 

programmer.

Trafi kcentralsystem: 1.000.000 kr. 

Tidshorisont
Kendt teknologi
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4. Forbedring af eksisterende anlæg

Baggrund for tiltaget

De trafi kale mønstre ændrer sig hele tiden, hvilket medfører 
et behov for løbende at tilpasse signalanlæggene til den ak-
tuelle trafi k og dermed sikre en god fremkommelighed. 

Forbedringen af eksisterende signalanlæg skal sikre, at ek-
sisterende anlæg løbende optimeres efter behov. Dette kan 
ske gennem både mindre og større ændringer af signalpro-
grammerne. Desuden kan det blive nødvendigt med signal-
materiel og øget detektering. 

Vejdirektoratet anbefaler, at signalanlæg gennemgås hvert 
5. år. 

Relevans i Esbjerg Kommune

I en stor og voksende havneby som Esbjerg sker der kon-
stant ændringer af de trafi kale mønstre, hvorfor signalanlæg-
gene løbende bør tilpasses til den aktuelle trafi k for at sikre 
en god fremkommelighed.  

I Esbjerg vurderes det, at der er store forskelle i behovet 
for optimering alt efter krydsets beliggenhed. Hvilke kryds, 
der har behov for optimering kan kortlægges ved hjælp af 
følgende teknologier og værktøjer:

Rejsetidssystem
Overvågningssystemer
Borgerhenvendelser
Inddragelse af interessentgrupper
Målsætninger for indfaldsveje og ringforbindelser
Organisation, der sikrer hurtig respons

Ovenstående sikrer, at signalanlæggene optimeres, når 
behovet for det opstår. Signalanlæggene optimeres dermed 
ikke i en fastlagt cyklus – og der kan gå både kortere og 
længere tid mellem optimering end de anbefalede 5 år. 

Eff ekt

Tiltagets primære mål er at forbedre fremkommeligheden i 
eksisterende signalanlæg. Signaloptimering har desuden ind-
fl ydelse på trafi ksikkerheden i anlægget. I forbindelse med 
signaloptimering er det muligt at tage hensyn til de forskel-
lige trafi karter: lette trafi kanter, personbiltrafi k, tung trafi k 
og busser. I signalprogrammet kan der laves ændringer alt 
efter, om der er en trafi kart, der bør prioriteres frem for en 
anden, f.eks. busprioritering. 

Der kan være anlæg, hvor cykeltrafi kken stiger betragteligt 
på grund af eventuelle nye stier i nærheden. Her kan en 
ændring i signalprogrammet sikre, at cykeltrafi kken afvikles 
sikkert i anlægget. 

Signaloptimering har ligeledes en positiv indfl ydelse på emis-
sion. 

Pris

50-75.000 kr. pr. signalanlæg 
for besigtigelse, projektering og 

udførelse af mindre tiltag.

Tidshorisont

Kendt teknologi
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5. Nye intelligente signalanlæg

Baggrund for tiltaget
Der kan være mange grunde til, at det kan give mening 
at etablere et nyt signalanlæg. Det kan være trafi kmæng-
derne, der resulterer i behov for etablere et signalanlæg i et 
prioriteret kryds eller en rundkørsel for at sikre en fornuftig 
trafi kafvikling og fremkommelighed i krydset. 

Trafi ksikkerheden kan også forbedres med etableringen af et 
signalanlæg, så i vigepligtsregulerede kryds eller rundkørsler, 
hvor der forekommer mange uheld, kan det være en god ide 
at etablere signalanlæg.

I andre tilfælde kan det være nødvendigt og anbefalelses-
værdigt at udskifte det eksisterende materiel til nyt. Nyere 
signalteknologi har mange fordele, som giver en større 
fl eksibilitet. 

Relevans i Esbjerg Kommune
I Esbjerg Kommune er relevant at udskifte fl ere ældre 
signalanlæg. Eksempelvis bør signalanlægget Nørregade/
Torvegade udskiftes. Krydset er et af de ældste signalkryds i 
Esbjerg.

Andre steder oplever trafi kanter fra sideveje, at det kan være 
svært at komme ud på primærvejen. Det betyder længere 
rejsetid for trafi kanterne på sidevejene. Det kan også med-
føre mere risikobetonet kørsel, når en bilist fra en sidevej 
føler sig presset til at køre ud, så snart der er hul. Det øger 
risikoen for, at lette trafi kanter bliver overset. 

Et eksempel herpå er krydset Storegade/Sportsvej i 
Esbjerg, hvor der er en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden 
af Storegade. Krydset kan være svært at overskue for 
trafi kanter fra Sportsvej, hvilke kan øge risikoen for uheld.

Med implementering af OCIT øges incitamentet til at udskifte 
signalanlæg, så det bliver lettere og mere fl eksibelt at 
justere på signalanlæggene efter behov.

Eff ekt
Det bliver med udskiftningen af signalanlæg muligt at 
forbedre trafi kafviklingen generelt. Alt efter hvad der er 
prioriteringen i det enkelte kryds, vil det være muligt at øge 
fremkommeligheden for forskellige trafi kanttyper.

Samtidig vil være muligt at øge trafi ksikkerheden med 
etableringen af signalanlæg, hvor der ikke i forvejen er 
signalanlæg.

Bymiljø kan også forbedres med en bedre trafi kafvikling, og 
CO2-udledningen kan mindskes, når ældre signaler udskiftes.

Pris

100.000 kr. pr. signalanlæg, 
hvor der skal skiftes styreapparat.

Udskiftning af ældre signalanlæg eller 
nyt signalanlæg, hvor der ikke er sig-

nalanlæg i forvejen:: 
1-2 mio. kr./stk.

Tidshorisont
Kendt teknologi

Krydset Stormgade/Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg
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6. Intelligent regulering af lastbilers hastighed

Baggrund for tiltaget

Når større køretøjer bringes til standsning, har dette stor 
negativ indfl ydelse på fremkommelighed og miljø. Dette 
skyldes, at tunge køretøjer er langsomme til at accelerere, 
og at der anvendes en stor brændstofmængde under disse 
accelerationer. 

Tiltaget skal minimere antallet af stop for tunge køretøjer, 
især modulvogntog og sættevognstog, via information til 
chauff øren om en optimal hastighed frem mod krydsene. En 
tilpasset hastighed skal således sikre, at det tunge køretøj 
får grønt, når de når frem til krydset – herved undgås stop, 
og der sikres en mere jævn kørsel. 

Løsningerne har hidtil resulteret i, at grøntiden fastsættes 
i intervaller, hvormed start og sluttidspunktet for grønt er 
kendt. Der bør på sigt arbejdes hen imod en løsning, hvor 
længden af grøntiden er afhængig af trafi kmængden.

Relevans i Esbjerg Kommune

I kraft af stor havneaktivitet i Esbjerg er der en stor del tung 
trafi k mellem havnen og Motorvej E20, hvorfor tiltaget for-
ventes at have stor eff ekt på fremkommelighed og miljø. 

Tiltaget kan udføres ved hjælp af følgende teknologier og 
værktøjer:

Centralt styresystem
GPS
Displays/apps til chauff ører
Ændrede styringsprincipper

Teknologien for tiltaget er på forsøgsstadiet i andre eu-
ropæiske byer. Der bør evt. laves et pilotprojekt med f.eks. 
én vognmand, hvor systemet kan afprøves. På sigt vil syste-
met kunne udvides til fl ere trafi kanttyper.

Eff ekt

Tiltagets primære formål er at forbedre fremkommelighed 
for biltrafi kken samt mindske den negative indfl ydelse på 
miljøet. 

Ved lastbilens tilpassede hastighed opnås færre standsninger  
for lastbilerne, men ligeledes de bagvedkørende køretøjer. 
Emissionen mindskes derfor fra lastbilen, og alle bagved-
kørende køretøjer frem mod krydset. Pris

Systemet vurderes at ville koste 
i omegnen af 1 mio. kr. at imple-

mentere. 

Tidshorisont

Teknologi er endnu på 
forsøgsstadiet

Storebæltsvej i Esbjerg
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7. Grøn bølge for tung trafi k

Baggrund for tiltaget

Grøn bølge for den tunge trafi k vil betyde, at antallet af stop 
og igangsættelser for den tunge trafi k reduceres i kryds. 

Når større køretøjer bringes til standsning, har det stor neg-
ativ indfl ydelse på fremkommelighed og miljø. Dette skyldes, 
at tunge køretøjer er langsomme til at accelerere, og at der 
anvendes en stor brændstofmængde under disse accelera-
tioner. 

Tiltaget skal minimere antallet af stop for tunge køretøjer, 
hvormed disse undgår stop og opnår en mere jævn kørsel.

Relevans i Esbjerg Kommune

Med meget tung trafi k til og fra havneområdet i Esbjerg by 
vil det være relevant at indføre tiltaget i signalanlæg på de 
strækninger, hvor der er erfaring med store mængder tung 
trafi k. Tiltaget kan udføres ved hjælpe af følgende teknologi 
og værktøjer:

Detekteringsteknologi
Ændrede styringsprincipper

Eff ekt

Tiltagets primære formål er at forbedre fremkommelighed 
for biltrafi kken samt mindske den negative indfl ydelse på 
miljøet. 

Ved grøn bølge for den tunge trafi k opnås færre standsninger 
for den tunge trafi k, men ligeledes for de bagvedkørende 
køretøjer. Emissionen mindskes derfor fra den tunge trafi k, 
og alle bagvedkørende køretøjer frem mod krydset.

Pris

50.000 kr. for kommunikation i 
styreapparat (pr. styreapparat).  

Hertil kommer udgifter til 
udstyr i lastbiler.

Tidshorisont

Kendt teknologi

Krydset Stormgade/Strandby Kirkevej i Esbjerg
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8. Udrykningsprioritering

Baggrund for tiltaget

Alle er interesserede i, at udrykningskøretøjer når frem 
så hurtigt som muligt. Men stigende trafi kmængder og 
tætheden af signalanlæg kan have en indfl ydelse på frem-
kommeligheden ved udrykningskørsel i byerne. 

Udrykningsprioritering er betegnelsen for et system, som 
kan registrere, at et udrykningskøretøj er på vej mod et 
signalanlæg på en udvalgt rute til/fra et sygehus. Ved 
registrering gives besked til signalanlægget om, at grønt 
signal for den pågældende retning skal prioriteres.

Relevans i Esbjerg Kommune

Med Sydvestjysk Sygehus placeret i centrum af Esbjerg, vil 
udrykningskøretøjer nødvendigvis skulle gennem en række 
signalanlæg i forbindelse med udrykning. 

Derfor vil det være en fordel, hvis strategisk udvalgte signa-
lanlæg kunne prioritere udrykningskørsel. 

Eff ekt

Bedre fremkommelighed for udrykningskøretøjer i signalan-
læg med lavere responstider til følge. Dette vil betyde, at 
udrykningskøretøjerne kommer hurtigere frem til ulykken/
den syge, hvilket i sidste ende kan være med til at redde liv.

Pris

50.000 kr. for kommunikation i 
styreapparat (pr. styreapparat). 

Hertil kommer udgifter til 
udstyr i udrykningskøretøjer.

Tidshorisont

Kendt teknologi

Krydset Hjertingvej/Tarphagevej i Esbjerg
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9. Busprioritering i signalanlæg

Baggrund for tiltaget

I mange signalanlæg tages der i styringen ikke højde for 
tilstedeværelsen af busser. Dette medfører, at den kollektive 
trafi k prioriteres med den øvrige trafi k. 

Prioriteres busserne, mindskes risikoen for, at bussernes 
forsinkes – hvilket bibringer et øget serviceniveau og en øget 
tilfredshed med den kollektive trafi k. 

Relevans i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune er der stort fokus på bæredygtige trans-
portformer, herunder især den kollektive trafi k. Busprioriter-
ing vil kunne sænke rejsetiden for busserne og øge rettidigi-
heden. Dette vil være med til at gøre den kollektive transport 
mere attraktiv. 

Tiltaget kan indføres ved følgende teknologi og værktøjer:

GPS
Køreplanlægning
Ændrede styringsprincipper

Sammen med Sydtrafi k og signalleverandører udarbejdes en 
prioriteringsplan for busser i signalanlæg. Ved bussernes GPS 
vides det, hvornår den enkelte bus ankommer i det næste 
signalanlæg. Bussens position kan derudover også sam-
menlignes med køreplaner for at kunne afgøre, om bussen 
er forsinket eller ej, og informationen kan formidles til de 
ventende passagererer via realtidsskiltning. 

Afhængigt af trafi kbelastningen i anlægget kan der laves en- 
ten forlængelse eller en tidligere start af grøntiden, således 
busserne ikke skal stoppe ved signalanlægget. 

Eff ekt

Prioritering af busser i signalanlæg forbedrer bussernes 
fremkommelighed, hvilket vil vise sig i kortere rejsetider. Når 
busserne prioriteres, nedprioriteres anden trafi k i signalæg-
get, hvilket betyder en forringet fremkommelighed for den 
øvrige trafi k. Tiltaget vurderes ikke at have indfl ydelse på 
trafi ksikkerheden i krydset. 

Pris

Ved et større busprioriteringssy-
stem forventes prisen at ligge på 

50.000 kr. pr. signalanlæg.

Hertil kommer udgifter til udstyr i 
busserne.

Tidshorisont

Kendt teknologi

Jernbanegade i Esbjerg
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10. Mere fl eksibel signalomstilling

Baggrund for tiltaget

I eksisterende trafi kstyrede signalanlæg er det ikke muligt 
at udføre signalændringer i forhold til den aktuelle trafi ksit-
uation – hvis der skulle forekomme hændelser, hvor en 
omfordeling af trafi kken er nødvendig for en bedre fremkom-
melighed. 

Ved implementering af systemet OCIT kan der laves signal-
tekniske ændringer her og nu på baggrund af den aktuelle 
trafi ksituation. 

De signaltekniske ændringer kan f.eks. indeholde:

Grøn bølge for tung trafi k
Busprioritering
Vrimlefase
Styring af fodgængergrønt

Relevans i Esbjerg Kommune

OCIT er relevant at implementere i især Esbjerg, Ribe og 
Bramming, da det ofte er her, der kan ske både forudsete og 
uforudsete hændelser. Ved større begivenheder f.eks. kon-
certer og events kan den givne trafi kale situution håndteres 
her og nu. 

Den fl eksible signalomstilling kan imødekommes ved følgen-
de teknologier og værktøjer:

Video- og rejsetidsovervågning
Overvågningscentral
Centralt signalreguleringssystem

Eff ekt

Implementeringen af OCIT medfører, at signalerne er 
fl eksible i forhold til den aktuelle trafi ksituation. Muligheden 
for fl eksibilitet bibringer muligheden for bedre fremkomme-
lighed.  

Pris

30.000 kr. for forberedelse 
af manuel justering baseret på 

event-projektering.

Tidshorisont

Kendt teknologi

Foto: Esbjerg City Half
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11. Bedre vejvisning til parkering

Baggrund for tiltaget

For en by med et rigt handels- og kulturliv er det afgøren-
de at det understøttes af god infrastruktur, som sikrer god 
fremkommelighed på vejene samt parkeringsmuligheder i 
nærheden af målet.

Med en app er det muligt at kommunikere informationer om 
trafi kal infrastruktur til turister og andre som ikke er sted-
kendte.

Formidling af information er afgørende for at trafi kanter kan 
træff e de rette valg i forhold til rutevalg og parkering i byen.

Relevans i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune indsamler information om belægning på 
udvalgte større parkeringspladser i byen. Informationen de-
les med trafi kanterne på dynamiske tavler, hvilket er med til 
at reducere parkeringssøgende trafi k i byen. 

De samme informationer kan anvendes på andre platforme 
og kan assistere trafi kanter til at træff e valg allerede inden 
de kører hjemmefra. 

Eff ekt

Formålet er et højere niveau af information for trafi kanterne, 
så parkeringssøgende trafi k kan reduceres og byens parker-
ingspladser kan udnyttes mere eff ektivt.

Ved at gøre parkeringsinformationer tilgængelige på en 
app eller lignende kan det påvirke nogle trafi kanter til at 
planlægge deres tur efter, hvornår der er parkeringspladser 
tilgængelige nær deres mål. 

De med ærinde i Esbjerg har også mulighed for at køre mere 
direkte til en ledig parkeringsbås, så den parkeringssøgende 
trafi k minimeres. Dette er til fordel for bymiljøet og træng-
slen i bymidterne pga. mindre unødvendig trafi k. Samtidig vil 
det formentlig være med til at øge tilfredsheden med parker-
ingsforholdene i byerne blandt de besøgende. 

Pris

100-200.000 kr. til udvikling 
af en app med visning af 

eksisterende data.

Tidshorisont

Kendt teknologi

Plantagevej i Ribe
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12. Registrering af kantstensparkering

Baggrund for tiltaget

I midtbyen udgør parkeringssøgende trafi k en stor del af den 
samlede trafi k og ofte leder det til frustration, at man ikke 
kan fi nde en ledig parkeringsplads. 

Når der skal fi ndes en ledig parkeringsbås, har bilisterne 
tidligere kun haft erfaringsbaseret viden omkring, hvor der 
kunne være ledige pladser, og ingen konkret viden, om de 
aktuelle ledige parkeringsmuligheder. 

Esbjergs nye parkeringshenvisning løser en del af problemet, 
men henvisningen gælder kun de større samlede parkerings- 
pladser. 

Ofte vil trafi kanterne gerne meget tæt på deres mål, især 
hvis det kun er et kort ophold som f.eks. afhentning af take-
away mad. Eller hvis de f.eks. har børn eller varer med i 
bilen og derfor har behov for at parkere i nærheden af deres 
hjem i midtbyen, hvor de færreste har privat parkering.

Relevans i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommunes større byer – f.eks. i Esbjerg er der 
parkeringspladser fordelt i hele den centrale by – men ingen 
aktuel information om, hvilke der er ledige. 

Registreringen af kantstensparkering kan kortlægges ved 
hjælp af følgende teknologier og værktøjer:

Detekteringsteknologi
Dataopsamling
Trafi kantinformation
Overvågningssystem

Med registrering af kantstensparkering registreres det i real-
tid, hvor der er ledige parkeringspladser langs kantstenene. 
Ved at informere trafi kanterne kan de træff e parkeringsvalg 
på et oplyst og aktuelt grundlag, og den parkeringssøgende 
trafi k vil mindskes væsentligt. 

Eff ekt

Den primære eff ekt forekommer ved en mindskning af den 
parkeringssøgende trafi k. Dette har dog ligeledes betyd-
ning for den øvrige trafi k. Når den parkeringssøgende trafi k 
mindskes, er der mindre trængsel på vejene, og det bliv-
er behageligere at færdes på og langs vejen for de lette 
trafi kanter. Pris

Der skal opsættes videodetekte-
ring og/eller andet detekterings-

udstyr, hvor der ønskes registrering 
af kantstensparkering. 

Prisen afhænger derfor af om-
fang.

Tidshorisont

Kendt teknologi
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13. Servicefaciliteter for cyklister

Baggrund for tiltaget
Cykling er en både sund og miljøvenlig transportform, og 
hvis vi kan få fl ere bilister over på cyklerne, vil det samti-
dig være med til gøre vores bymidter mere behagelige at 
færdes i. Derfor arbejder vi i Esbjerg Kommune aktivt for, at 
fl ere skal vælge at cykle til deres hverdagsdestinationer og 
anlægger nye cykelstier, men vi benytter også andre typer 
tiltag, som med mindre investeringer kan være med til at 
gøre det mere attraktivt at cykle. 

ITS kan på forskellig vis være med til at signalere over for 
cyklisterne, at deres tilvalg af cyklen er påskyndet. Med 
ITS kan vi give cyklisterne en ekstra service, som gør det 
lidt ekstra sjovt at cykle. Det kan være med til at få fl ere til 
at cykle og fastholde de nuværende cyklister i deres gode 
transportvaner.

Relevans i Esbjerg Kommune
Ved at opstille cykelbarometre på strategiske steder som fx 
langs de tværgående hovedcykelstier og de nye og kom-
mende supercykelstier synliggøres cyklisterne i bybilledet. 
Det er en meget synlig måde at vise cyklisterne, at deres 
indsats på cyklen tæller. 

Samtidig kan det være en ekstra motivation for cyklisten at 
se tallet på barometret stige dag for dag. Barometre 

ses som særligt interessante at opstille på 
lokaliteter med mange cyklister, og hvor 

man ønsker en kontinuert tælling som 
fx på Baggesens Alle i Esbjerg, 

Gabelsvej i Bramming og Rosen 
Alle i Ribe. 

Ledelys kan gøre det mere trygt for cyklister på strækninger 
uden gadelys. Ledelysene tændes automatisk, når mørket 
falder på, og det bliver sværere at orientere sig. Ledelysene 
drives af solceller og er derfor meget miljøvenlige og kræver 
stort set ingen vedligeholdelse. Ledelys er fx relevante på 
cykelstier som forbinder landsbyer og oplandsbyer med 
Esbjerg.  

Cykelpumper kan gøre det nemt at få lidt luft i dækkene, 
så cykelturen bliver lettere at overkomme, og risikoen for 
punkteringer reduceres. Cykelpumperne kan med fordel 
placeres, hvor der er en del cykelparkering i forvejen som
fx ved Esbjerg Banegård samt arealerne ved togstationerne
i Ribe og Bramming.

Afl åst cykelparkering, hvor fx rejsekortet bruges som nøgle, 
vil være mulighed fx ved trafi kknudepunkter som Esbjerg 
Banegård og samkørselspladser ved motorvejen.

Eff ekt
Tiltagene har primært til formål at gøre det mere attraktivt 
og synliggøre fordelene ved at være cyklist og understøtter 
derigennem Esbjerg Kommunes vision og målsætninger om 
at skabe byer, hvor cykling og gang er borgerne foretrukne 
transportformer. 

Når fl ere vælger at benytte cyklen frem for bilen, vil det have 
en positiv eff ekt på fremkommeligheden på vejene for de 
øvrige trafi kanter, herunder busser. 

Bymiljøet vil desuden blive forbedret i forhold til støj og 
emissioner, når fl ere cykler. Trafi ksikkerheden vil ikke blive 
påvirket af tiltaget, hverken positivt eller negativt.

Pris

Cykelbarometer: 40.000 kr./stk
Ledelys: 50.000 kr. pr. km 

Cykelpumper: 10.000 kr./stk. 
Afl åst cykelparkering: 10-15.000 

kr. pr. parkeringsplads.

Tidshorisont
Kendt teknologi

Cykelbarometer på Frodesgade i Esbjerg
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14. Cyklister tilpasser sig signalanlæg

Baggrund for tiltaget

Cyklisterne i Esbjerg Kommune skal opleve, at det er attrak-
tivt at benytte sig af cyklen i den daglige transport. Derfor ar-
bejder Esbjerg Kommune for at fjerne nogle af de elementer, 
som kan gøre turen mindre sjov for den cyklende.

Cyklisten, der bruger cyklen som et transportmiddel i det dag-
lige, vil som oftest have fokus på at komme hurtigt, nemt 
og bekvemt frem til sit mål. Et irritationsmoment er her sig-
nalanlæggene i byerne, som kræver, at cyklisten stopper op 
og derved får ødelagt sit fl ow igennem byen. 

Hvis cyklisten oplever færre stop og derved har mulighed for 
at få et bedre fl ow igennem byens forskellige signalanlæg, vil 
det formentlig opleves som en bedre tur. Det vil gøre der mere 
attraktivt at cykle og fastholde cyklisten i den gode transport-
vane.  

Relevans i Esbjerg Kommune

Det ses som relevant at forbedre cyklisternes mulighed for at 
tilpasse sin hastighed til det næste signalanlæg på hovedcy-
kelforbindelser illustreret af fi gur 2, side 9. Derudover kan det 
være relevant at sætte ind på visse dele af indfaldsvejene og 
ringvejene omkring Esbjerg, Bramming og Ribe. 

Forskellige typer ITS-løsninger kan benyttes i denne sammen-
hæng:

Et simpelt nedtællingslys kan i nogle anlæg gøre venteti-
den mere overskuelig
Med ”Din fart”-skilte kombineret med oplysning om op-
timal hastighed for grøn bølge, kan cyklisten tilpasse sin 
egen hastighed, så han/hun når frem til grønt lys i kryd-
set. Hvis der er for mange cyklister, vil ”Din fart”-skilte 
ikke være relevante, da cyklisterne ikke kan adskilles fra 
hinanden.
Ledelys kan vise cyklisten, hvilken hastighed der skal kø-
res med for at nå frem til grønt lys i signalet og eventuelt 
opnå grøn bølge

Fælles for løsningerne er, at cyklisten bedre kan tilpasse sig 
signalanlæggene og opleve et bedre fl ow igennem byen. 

Eff ekt

Tiltagene har primært til formål at gøre det mere attraktivt at 
være cyklist og understøtter derigennem Esbjerg Kommunes 
vision og målsætninger om at skabe byer, hvor cykling og 
gang er borgernes foretrukne transportformer. 

Når fl ere vælger at benytte cyklen frem for bilen, vil det have 
en positiv eff ekt på fremkommeligheden på vejene for de 
øvrige trafi kanter, herunder busser. 

Bymiljøet vil desuden blive forbedret i forhold til støj og 
emissioner, når fl ere cykler. Trafi ksikkerheden vil ikke blive 
påvirket af tiltaget, hverken positivt eller negativt.

Pris

Nedtællingslys: 20.000 kr./stk.
”Din Fart”-skilte: 30.000 kr./stk. 

Ledelys: 50.000 kr. pr. signalanlæg 

Tidshorisont

Kendt teknologi



58

15. Signalanlæg tilpasses cyklister

Baggrund for tiltaget

Det vil altid være en afvejning, hvordan de forskellige trafi -
kantgrupper skal prioriteres i bybilledet, da pladsen ofte ikke 
er der til at skabe optimale forhold for alle. Det må derfor i den 
konkrete lokalitet vurderes, hvordan prioriteringen skal være.

Esbjerg Kommune ønsker, at det skal være attraktivt at cykle i 
kommunen. Alt efter lokaliteten kan det være relevant at opti-
mere forholdene for cyklisterne i signalanlæggene og tilpasse 
signalerne, så cyklisterne tilgodeses mest muligt.

Ofte vil det ikke være på bekostning af fremkommeligheden 
for andre trafi kanter at optimere signalanlæggene i forhold til 
cyklisterne. Erfaringer fra fx København viser, at fremkom-
melighed for bilister og busser kun i ringe grad påvirkes af, at 
cyklisterne gives bedre fremkommeligheden.

Relevans i Esbjerg Kommune

Når fl ere signalanlæg ligger tæt som fx ved Strandby Kirkevej 
i Esbjerg, kan de ændres, så man oplever grøn bølge, hvis 
man bevæger sig mellem krydsene med en gennemsnitlig ha-
stighed, som fx 20 km/t. 

Med radar/kamera på udvalgte strækninger kan det detekte-
res, når der er mange cyklister, og grøntiden for cyklisterne 
kan sættes op. Ud fra data fra kameraerne er det desuden 
muligt at udregne rejsetider og optimere signalerne for at 
opnå et bedre fl ow for cyklisterne.

Med uddeling af RFID-chips (Radio Frequency Identifi cation) 
kan man få detaljerede oplysninger der kan hjælpe til:

prioritering i kryds til cyklister
rejsetidsdata
kampagnemæssige tiltag

Med regnsensorer kan cyklisterne gives længere grøntid i sig-
nalanlæggene, når det regner. Dette kan fx implementeres på 
Jernbanegade i Esbjerg.

Eftersom Esbjerg Kommune har besluttet at overgå til OCIT, 
er det en relativt let og prisbilllig proces at ændre i styrings-
principperne for signalanlæggene. Der skal dog indkøbes ra-
darer eller kameraer til visse strækninger.

Eff ekt

Tiltagene har primært til formål at gøre det mere attraktivt at 
være cyklist og understøtter derigennem Esbjerg Kommunes 
vision og målsætninger om at skabe byer, hvor cykling og 
gang er borgerne foretrukne transportformer. 

Når fl ere vælger at benytte cyklen frem for bilen, vil det have 
en positiv eff ekt på fremkommeligheden på vejene for de 
øvrige trafi kanter, herunder busser. 

Bymiljøet vil desuden blive forbedret i forhold til støj og 
emissioner, når fl ere cykler. Trafi ksikkerheden vil ikke blive 
påvirket af tiltaget, hverken positivt eller negativt.

Pris

Projektering af cyklistpriorite-
ring: 30.000 kr.

Programmering: 50.000 kr.
Ekstra detektering: 50.000 kr.

 
RFID-chips: 10-20 kr./stk 

Der bør indkøbes et stort antal 
chips for at få brugbare data. 

Tidshorisont

Kendt teknologi
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16. Vrimlefasekryds

Baggrund for tiltaget

I signalregulerede kryds er fodgængere og cyklister ofte 
nedprioriterede for i stedet at prioritere biltrafi kken. Cyklister 
og fodgængere, der skal krydse to retninger i et kryds, må 
vente på grønt i den ene retning og derefter i den anden. 
Fodgængere og cyklister bibringer desuden en nedsat frem-
kommelighed for bilister. 

Ved et vrimlefasekryds adskilles de bløde trafi kanter fra 
biltrafi kken. De bløde trafi kanter passerer i egen fase, og 
her får alle grønt i alle retninger i krydset på samme tid, 
mens biltrafi kken i alle retninger holder stille. Desuden kan 
der gives mulighed for fodgængerne for at passere krydset 
diagonalt.

Relevans i Esbjerg Kommune

I Esbjerg er der fl ere kryds med en stor mængde bløde 
trafi kanter, hvor dette tiltag med fordel kan implementeres 
- f.eks. krydset Borgergade/Jernbanegade eller Stormgade/
Spangsbjerg Møllevej. Tiltaget kan udføres ved hjælp af 
følgende teknologier og værktøjer:

Ændrede styringsprincipper

Eff ekt

Tiltaget giver de bløde trafi kanter højere fremkommelighed, 
og medfører nedsat fremkommelighed for biltrafi kken. Ved 
indførelse af vrimlefase forbedres trafi ksikkerheden for alle 
trafi kanter. 

Et vrimlefasekryds bør kun etableres i kryds, hvor de bløde 
trafi kanter er højt prioriteret, og hvor nedsat fremkomme-
lighed for biltrafi kken er acceptabelt.

Pris

Programmeringen vurderes at 
kunne gøres for 50.000 kr. pr. 

styreapparat

Tidshorisont

Kendt teknologi

Krydset Stormgade/Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg
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17. Intelligent styring af fodgængergrønt

Baggrund for tiltaget

F odgængere er ofte den trafi kanttype, der styrer, hvor lang 
tid der er grønt i en retning. Fodgængerne har som oftest 
lang tid til krydsning, og typisk anmeldes de til fl ere ret-
ninger i anlægget samtidigt, det være sig modsatte retning 
og et parallelt fodgængerfelt. 

Ved denne traditionelle løsning reserveres der tid til fodgæn-
gere, hvor der ikke nødvendigvis er et behov.  

Dynamisk grøntid for fodgængere vil medføre en forbedring 
af serviceniveauet og trafi ksikkerheden for fodgængere samt 
øget fremkommelighed for øvrige trafi kanter.

Relevans i Esbjerg Kommune

Den tid, der reserveres, hvor der ikke nødvendigvis er 
et behov kan reduceres ved, at grøntiden for fodgænge-
re bliver tilpasset den enkelte fodgængers hastighed eller 
tilstede- værelse i krydset. Dette betyder, at grøntiden for 
de ”hurtige” fodgængere kan reduceres, og de ”langsomme” 
fodgængere får øget grøntid. 

I Esbjerg Kommune vil det være relevant at benytte tiltaget i 
kryds som f.eks. Jernbanegade/Skolegade i Esbjerg. 

Intelligent styring af fodgængergrønt kan indføres ved hjælp 
af følgende teknologier og værktøjer:

Video
Radar
Laser
Ændrede styringsprincipper

Eff ekt

Ændringerne i grøntider vil bibringe en positiv eff ekt for 
langsomme fodgængere – herunder forbedret komfort, sik-
kerhed og tryghed. Hurtige fodgængere har en positiv eff ekt 
på selve fl eksibiliteten i styringen, og de medvirker dermed 
til en forbedret fremkommelighed for de øvrige trafi kanter i 
krydset. 

Tiltaget resulterer i individuelt tilpasset, dynamisk grøntid for 
fodgængere, som tager højde for behovet i hvert omløb, til 
fordel for alle trafi kanter i krydset.

Pris

Ca. 100-250.000 kr. pr. kryds 
afhængigt af størrelse 

og udformning. 

Tidshorisont

Kendt teknologi

Krydset Torvegade/Nørregade i Esbjerg
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18. Elcykler som by- og turistcykler

Baggrund for tiltaget

For at mindske trængslen i bymidterne og skabe et bedre by-
miljø skal det være attraktivt at benytte andre transportmidler 
end privatbilen. 

Bycykler bringer én et vist stykke, men tilbydes elcykler, vil 
aktionsradiussen stige samtidig med, at fl ere vil se elcyklen 
som et attraktivt alternativ til bybussen eller taxien, hvor man 
også undgår sved på panden.

På længere ture er det ofte det sidste stykke af ruten til ens 
mål, som er afgørende for, hvilket transportmiddel der vælges. 
Er afstanden mellem fx banegård og destinationen for lang at 
gå, vil mange vælge at benytte sig af bilen til hele turen. 

Den sammenhængende rejse er afgørende for transportmid-
delvalget, og her kan elcykler som bycykler blive en vigtig 
brik.

Relevans i Esbjerg Kommune

På strategiske steder som fx ved banegården og færgehavnen 
i Esbjerg og på P-nord og P-syd i Ribe opstilles der stativer 
med elbycykler til udlejning. 

Elcyklerne skal være lette at benytte, også for turister og 
gæster i byerne. Det skal være let at fi nde dem og lette at 
betale for dem fx via Mobilepay men også andre løsninger, 
som turister kan benytte sig af.

På sigt kan det være en fordel at få synliggjort mulighederne 
for at benytte elcykel via online tjenester som rejseplanen.dk 
og lignende. Her får man som bruger det fulde overblik over 
de forskellige tilbud, der fi ndes inden for mobilitet på en given 
rute. 

Det er vigtigt, at brugerne til alle tider har et opdateret over-
blik over, hvilke elbycykler de kan benytte, og hvor cyklerne 
er placeret.

Eff ekt

Tiltagene har primært til formål at gøre det mere attraktivt at 
være cyklist og understøtter derigennem Esbjerg Kommunes 
vision og målsætninger om at skabe byer, hvor cykling og 
gang er borgerne foretrukne transportformer. 

Når fl ere vælger at benytte cyklen frem for bilen, vil det have 
en positiv eff ekt på fremkommeligheden på vejene for de 
øvrige trafi kanter, herunder busser. 

Bymiljøet vil desuden blive forbedret i forhold til støj og 
emissioner, når fl ere cykler. Trafi ksikkerheden vil ikke blive 
påvirket af tiltaget, hverken positivt eller negativt.

Pris

Elcykel med en aktionsradius på 
ca. 30 km pr. opladning:

10.000-15.000 kr.

Hertil kommer ladestandere.

Tidshorisont

Kendt teknologi

Krydset Frodesgade/Jernbanegade i Esbjerg
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19. Minimering af trafi k i særlige områder

Baggrund for tiltaget
Inde i den centrale del af byen kan det være fordelagtigt 
med zoner, hvor biltrafi kken ingen adgang har, men hvor det 
er nødvendigt, at særlige køretøjer komme ind. Desuden kan 
der være områder, hvor det er fordelagtigt med en lukning 
for biltrafi k, men hvor det i nogle situationer er nødvendigt at 
åbne herfor. 

Esbjerg Kommune arbejder med automatiske stelere som
adgangsbegrænsning til udvalgte områder.

Automatiske steler er som udgangspunkt hævet over jorden 
– dog kan de sænkes, når et køretøj med adgangstilladelse 
skal til og fra det adgangsbegrænsede område. Stelerne kan 
friholde et område helt for biltrafi k, hvor det dog stadig vil 
være muligt for bløde trafi kanter og tohjulede køretøjer at 
køre mellem stelerne.

Et alternativ kunne være anvendelse af automatiske bump,
der aktiveres, når et køretøj passere med en hastighed, der
er højere end den tilladte. Køretøjer, der kører den tilladte 
eller under den tilladte hastighed, vil ikke opleve et bump. 
Automatiske bump sikrer en lav hastighed, som gør det 
uattraktivt at bruge vejen som smutvej og fjerne uvedkom-
mende trafik.

De automatiske bump kan med fordel placeres på 
strækninger med busser i rute, hvorved dårligt arbejdsmiljø
for buschauff ørerne undgås. 

Relevans i Esbjerg Kommune
I Esbjerg Kommune er der fl ere byer, hvori det er ønskeligt 
og fordelagtigt at reducere uvedkommende trafi k. Et ek-
sempel er Middelalderbyen i Ribe som kan fredeliggøres af 
hensyn til byens funktion som turistmål og som et attraktivt 
sted at bo og opholde sig. 

I områder, hvor der ønskes adgangsbegrænsning, kan 
adgangen mindskes ved hjælp af følgende teknologier og 
værktøjer:

Detekteringsteknologi
Adgangskontrolsystem
Automatiske steler
Automatiske bump

Eff ekt
Tiltaget med adgangskontrol for biltrafi k med automatiske 
steler højner fremkommeligheden og trafi ksikkerheden for 
de bløde trafi kanter i området, da disse således bliver ene 
trafi kanttype i området, og ikke er i konfl ikt med biltrafi kken. 

Automatiske bump forbedrer sikkerheden markant på 
strækninger, hvor hastigheden er for høj. Tohjulede køretøjer 
vil kunne køre uden om bumpet, og cyklister og fodgængere 
påvirkes således ikke negativt af tiltaget. Pris

Automatiske steler: 
200-400.000 kr. pr. lokalitet.

Automatiske bump: 
250.000 kr. pr. bump.

Tidshorisont
Kendt teknologi

Krydset Rosen Alle/Tangevej i Ribe.
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20. Dynamiske tavler

Baggrund for tiltaget

Påbuds- og forbudstavler:
Traditionelle trafi kskilte er statiske og viser altså altid den 
samme information. De afspejler dermed ikke den aktuelle 
trafi ksituation, der ændrer sig hele tiden. Dette betyder, at 
der i nogle perioder skiltes efter forhold, som reelt ikke er 
gældende. 

Variable tavler ved skoler:
Ved kommunens skoler er der mange bløde og uerfarne 
trafi kanter. Denne kombination betyder, at der ved skolerne 
er en særlig trafi ksikkerhedsmæssig udfordring ved skolerne. 
Disse udfordringer er begrænset til koncentrerede perioder 
omkring skoledagens start og skoledagens ende. Da ud-
fordringerne er begrænset til korte tidsrum, er det uhen-
sigtsmæssigt at regulere trafi kken generelt omkring skolen 
over hele døgnet, når reguleringerne omhandler udfordring-
er, der foregår i bestemte, korte perioder i døgnet.

”Din Fart” – tavler:
Hastighed er en faktor med stor indfl ydelse på skadesgraden 
ved et trafi kuheld. Ud fra et trafi ksikkerhedsmæssigt pers-
pektiv er der derfor store fordele i at sikre, at bilister over-
holder en skiltet hastighed. Ved dynamiske tavler, der viser 
bilistens aktuelle fart, konfronteres bilisten med eventuelle 
hastighedsoverskridelser. 

Trafi kinformationstavler: 
Som trafi kant har man begrænset information om, hvad der 
foregår og de generelle forhold på hele vejnettet.

Dette bibringer, at trafi kanterne træff er beslutninger, som 
ikke er optimale for dem selv eller øvrige trafi kanter. Med 
informationstavler, der informerer om den aktuelle trafi ksit-
uation, kan trafi kanterne tage beslutninger til gavn for dem 
selv og øvrige trafi kanter. 

Relevans i Esbjerg Kommune

I Esbjerg – en kommune med trafi kmønstre og trafi ksitua-
tioner der konstant ændrer sig og med mange skoler, er de 
dynamiske tavler særdeles fordelagtige. Følgende teknologier 
og værktøjer benyttes:

Detekteringsteknologi
Variable tavler
Overvågningssystemer
Dynamiske tavler

Ovenstående sikrer, at der opnås aktuel og relevant trafi kin-
formation i Esbjerg Kommune.   

Eff ekt

I det store hele kan dynamiske tavler være med til at under-
støtte trafi kanters respekt for skiltningen, da denne passer til 
den aktuelle trafi ksituation. 

Eff ekten af dynamiske tavler omhandler primært trafi ksikker-
hed og fremkommelighed – for generelt alle trafi kanter.

Pris

Variable tavler: 
200.000 kr. pr. projekt – typisk to 

stk. ad gangen.

Variable tavler ved skoler: 
200.000 kr. pr. projekt. 

”Din Fart” – tavler: 
200.000 kr. pr tiltag (2 stk.)

Variable trafi kinformationstav-
ler: 200.000-300.000 kr. pr. 

tavle

Tidshorisont

Kendt teknologi
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21. Information via ITS

Baggrund for tiltaget

Flere biler på vejene betyder mere trængsel. Det kan imid-
lertid gøre en forskel for fremkommeligheden, hvis trafi kken 
fordeles hensigtsmæssigt på vejnettet. ITS kan anvendes til 
formidling af trafi kinformationer til trafi kanterne på vejene 
og herved påvirke trafi kanter til at vælge anden rute.

Relevans i Esbjerg Kommune

Forskellige elektroniske systemer, som kan assistere trafi kan-
ter i deres valg af rute, kan være med til at sikre, at den 
samlede vejkapacitet bliver udnyttet optimalt. På denne 
måde kan det være en priseff ektiv metode til at mindske 
trængslen.

Eksempler kan være dynamiske tavler, som viser rejsetidsin-
formationer til udvalgte destinationer, hvorved trafi kanten 
kan afgøre om en alternativ rute med fordel kan anvendes.

Esbjerg Kommune kan anvende live trafi kdata fra trafi kde-
tektorer til at informere trafi kanter om trængslen på vejene. 
Her er implementeringen af OCIT en fordel.

Eff ekt

Ved at assistere trafi kanterne til at vælge en alter-
nativ rute, kan trafi kken fordeles bedre på vejnettet, 
hvilket kan være med til at reducere trængslen.

Pris

200.000 kr. pr. dynamisk tavle

Tidshorisont

Kendt teknologi

Eksempel på dynamisk skilt, som guider trafi kanten ad den 
hurtigste rute. Søftenvej i Aarhus. Kilde: Google Maps.



67

22. ITS som en del af mobilitetspakke

Baggrund for tiltaget

Adgangen til SMART mobilitet eller viden herom, gør os mere 
mobile. ITS er en del af at gøre vores transport mere SMART 
og give os adgang til viden om hvilken transport der er mulig 
for den individuelle person. 

Med et samlet MAAS (mobility as a service) system for en 
by er det muligt at tilgå alt viden om, hvordan man kan 
transportere sig. Der er allerede i dag fl ere storbyer, som har 
systemer til dette. I Danmark er det primært rejseplanen.dk, 
som bruges. 

Esbjerg Kommune kan indgå samarbejder med eksterne som 
f.eks. virksomheder eller boligforeninger om at afprøve, om 
ITS kan fremme brugen og viden om forskellige transport-
muligheder i et afgrænset bolig- eller erhvervsområde. Dette 
kan fungere som et pilotprojekt. 

I dag er meget transport forbundet med vane og deraf også 
de frustrationer, som kan være forbundet med transport. En 
del af vores frustration kommer ofte, fordi mange ikke er 
bekendte med, hvilke alternativer der er til f.eks. bilen. 

Ideen er derfor at afprøve i et afgrænset område, om ITS 
gennem dels fysiske løsninger og dels information kan 
hjælpe med til at få fl ere til at lade den private bil, hvor det 
er mulighed for som beboer eller ansat, at prøve forskellige 
transportmuligheder af.

Relevans i Esbjerg Kommune

I Esbjerg arbejdes der med at skabe gode forhold for 
fodgængere og cyklister, ligesom der er arbejdes med, 
hvorledes den kollektive trafi k kan forbedres på i by og land. 

I dag er der mange, der ikke opdaterede med, hvilke 
muligheder der fi ndes i den kollektive trafi k. Ligeledes er det 
ikke altid muligt at booke fx kollektiv trafi k sammen med 
en bycykel/pendlercykel eller kombinere en togtur med en 
delebil/pendlerbil.

Tilgangen til info skal være bedre, og der skal tænkes i 
forskellige services til det udvalgte område. ITS i projektet vil 
både være i form af, at nye sevices kunne kobles på OCIT/
samlet database, således det er muligt for brugeren altid at 
få besked om, hvad der er ledigt og prisen herpå. 

Ligeledes kunne der samarbejdes med 
rejseplanen.dk om at indføre MIN Rejseplan i Esbjerg og 
koble fl ere mobilitetsløsninger på.

Eff ekt

Eff ekten kan være, at fl ere vælger forskellige alternativer alt 
efter deres behov og mål den pågældende dag og ser mobi-
litetsydelser som et middel til at nå dagens mål. Eff ekten vil 
dermed for hele byen være mere bæredygtig transport og 
mindre trængsel.

Pris

Prisen afhænger af ambitions-
niveau og er langt hen ad vejen 
et spørgsmål om afsætning af 

ressourcer.

Tidshorisont

Kendt teknologi
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