
Lokalplan 1112 Eskelund høringsvar fra 
Ole Moeskjær, Thyrasgade 18, 8260 Viby J 
 
For at undgå Eskelund Event kantsten parkering i Kongvang/Viby område satser kommunen på 
shuttebusser til/fra nødvendige parkeringspladser for måske op til 4000 biler, Hvilket er op til 10.000 
personer? 
50 personer pr bus giver 200 busser med tid til af/påstigning 5-10 minutter? 
Altså hvis holdetid pr bus er 5 min i løbet af måske 2 timer giver det behov for mindst 8 bus holdepladser 
ved Eventpladsen. 
Turistbusser og taxa har også behov for af/påstigning. 
Når Eventpladsen skal tømmes har tilskuere sikkert ikke tålmodighed til mere end 1 times venten efter 
shuttlebusser? 
 
Der kan placeres en busholdeplads til 25 busser på 150x30m langs afkørsler til Viby Ringvej på Åhavevej.  
Så vidt vi kan se, indgår det ikke i kommunens planer. Her er der kun mulighed for 3-5 busholdepladser 
langs afkørsel til Viby Ringvej. 
For sikker afvikling af publikum til/fra Event ville en parallelvej med hegn langs Åhavevej fra eventuel 
busholdeplads til Eskelundvej forhindre sammenhobning og at folk krydser den farlige Åhavevej op til 
Lykkeholmshvarteret i Viby og Kongsvang. Se ”Eskelund Eventplads forslag til parallelvej” 
 
Med en parallelvej langs Åhavevej kan taxa og busser også køre op mod Skanderborgvej fra Eskelundvej 
I trafikanalyser er der angivet risiko for at man er nødt til at lukke Åhavevej, når Eventplads tømmes og 
folk søger væk og måske krydser Åhavevej og kommer op i Kongsvang og Bjørnholm/Lykkesholms Alle i 
Viby.  
  
For rettidig omhu kan man lige så godt lave det rigtigt fra starten! 
Derfor mit forslag til en Shuttlebus/turistbus/taxa holdeplads til mindst 20 busser og en parallevej til 
Åhåvevej med ind/udkørsel ved Eskelundkryds og afkørsel til Viby Ringvej (Da Åhavevej blev bygget, var der 
en vejfunderet skurby på foreslået busholdeplads). 
Med parallelvejen og tilstrækkelige opholdsarealer ved busholdepladsen kan undgås at folk kommer ud 
på Åhavevej og komme sikkert hjem! 
  
Eskelund Event logistik skal være så god som mulig og nem at forklare og bruge. Så det er måske tid at 
komme med forslag til løsninger til kommunen? Her kan nævnes nogle: 
 
Arrangører af Events er ansvarlig for at kommunale anvisninger informeres ved køb af billet såsom: 
1. Angive hvilke områder bil parkering er forbudt (Viby/Kongsvang etc.). 
2. Angive p-pladser med shuttlebusser  
2. Angive adgangsveje for gæster fra stoppesteder/stationer for fodgængere. 
3. Angive cykelruter og cykelparkering 
 
Andre byer/lande må jo have samme problemer med Events. I Disneyland USA fungerer shuttlebusser til p-
pladser også fint om natten, blot man finder den rigtige holdeplads. 
Så holdepladsen for shuttle/turistbusser/taxa ved Eskelund skal selvfølgelige have en vis størrelse. 
 
Ved anlæggelse af Åhavevej havde man en skurby på et 50x150m på det areal, som er angivet på mit kort. 
Så det må være muligt her at anlægge en funderet holdeplads til måske 10-20 busser og måske også taxa. 
 
 


