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Afbud fra Mikael Saugstrup Nielsen 

1. Præsentation af nye medlemmer. 

Bordrunde med præsentation. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Cykelstrategi. 

[MH] præsenterede udkastet til kommunens kommende cykelstrategi (Cykelstrategien blev 

godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017). Cykelstrategien danner grundlag 

for det fremadrettede arbejde med at forbedre forholdene for kommunens cyklister. 

Strategiens indhold blev kort gennemgået, herunder en beskrivelse af vision og 

målsætninger, samt strategiens idékatalog over tiltag til cykelfremme, som er tiltænkt til 

inspiration i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger og for tiltag i kommunens 

fagcentre de kommende år. 

   

4. Stiplan. 

[MH] præsenterede stiplanen og de fysiske tiltag som sættes i gang i 2017, som er 

følgende: 

 Lyngvej, Rønnede – Etablering af to minus én vej. 

 Rådhusvej, Faxe – anlæg af dobbeltrettet sti fra Præstøvej til Ny Strandvej. 

 Bråbyvej, Haslev – anlæg af to enkeltrettet stier fra Signalregulering ved Sdr. 

Gangsti til krydset ved Grøndalsvej og Jens Chr. Skous Vej. 



Rådet var overvejende enige i prioriteringen af flere små projekter frem for enkelte store 

projekter, idet de mange små projekter giver et bedre sammenhængende stisystem som vil 

komme flere cyklister til gode. 

  

5. Trafikhandlingsplan – Gennemførelse af tiltag i 2017. 

[CM] orienterede om konkrete tiltag fra trafikhandlingsplanen som gennemføres i 2017. 

Tiltagene omfatter: 

 Vestre Ringvej/Lysholm Allé, Haslev – forbedring af signalanlæg. 

 Gamle By/Nygade/Bregentvedvej, Haslev – forbedring af signalanlæg. 

 Kirkevej, ved Teestrup – forbedret kantafmærkning i sving. 

 Teestrupvej/Henriettelundsvej, ved Teestrup – anlæg af helleanlæg ved 

stikrydsning. 

 Søndergade/Vestergade/Tingvej, Haslev – etablering af belægningsskifte ved 

stikrydsning. 

 Troelstrupstien, Haslev – etablering af belysning. 

 Ny Strandvej/Schjølervej, Faxe – anlæg af rød hævet flade ved stikrydsning. 

 Hovedgaden/Faxe Havnevej, Faxe Ladeplads – etablering af helleanlæg og 

fodgængerfelter. 

 Terslev Skolevej, ved Terslev – forbedret afmærkning ved dobbeltrettet sti.    

  

6. Taktilbelægninger og lydsignaler for personer med nedsat synevne. 

Rådet havde en bred drøftelse af løsninger og systemer, samt information om funktionen 

af nye lydanlæg ved signalregulerede krydsninger. [VS] oplyste, at der er informeret om 

funktionen af lydsignalet i Rønnede og udtrykte ønske om at lyden skrues lidt op. [VS] 

efterlyste endvidere opmærksomhedsfelter ved alle busstopsteder og fodgængerfelter. 

[CM] oplyste at kommunen er opmærksom på udfordringerne i Rønnede og der arbejdes 

på at forbedre forholdene. Generelt arbejdes der endvidere med at fastlægge procedurer, 

som i forbindelse med planlægningen/projekteringen af nye vej- og stianlæg skal være med 

til at sikre god tilgængelighed for blinde og svagtseende. I forbindelse med driftsopgaverne 

arbejdes der ligeledes med at forbedre tilgængeligheden. [VS] gjorde endvidere 

opmærksom på nogle konkrete forhold, hvor der ønskes forbedringer. [CM] oplyste at der 

er tale om driftsmæssige forhold som videregives til kommunens driftsafdeling i Park & Vej.  

7. Status for igangværende og kommende sti- og vejanlægsprojekter i 2017 

[CM] orienterede om de igangværende sti- og vejanlægsprojekter og de kommende sti- og 

vejanlægsprojekter som gennemføres i 2017 

 

  



8. Hvad er der sket siden sidst? 

(Rådet medlemmer har mulighed for at orientere om nyt indenfor deres område.) 

 

[PP] orienterede om kampagnen ”Alle børn cykler” som stater 1. maj 2017. 

 

9. Planlægning af næste rådsmøde. 

Næste møde er planlagt til afholdelse den 7. september 2017. 

 

10. Eventuelt. 

Kommissorium ønskes fremsendt til rådets medlemmer.  
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