
Faxe Trafiksikkerhedsråd 

Referat for mødet den 11. juni 2015, kl. 15-17 

Sted: 

Mødelokale 3, Industrivej 2, 4683 Rønnede. 

Rådets medlemmer: 

Ivan Lilleng [IL], Formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Ole Tøger Rasmussen [OR], Politiet. 

Poul Petersen [PP], Cyklist Forbundet. 

Vibeke Svendsen [VS], Dansk Handicapforbund. 

Mikael Saugstrup Nielsen [MS], Center for Plan & Miljø, Plan – Faxe Kommune. 

Lars Sørensen, [LS], Center for Børn og Undervisning - Faxe Kommune. 

Anne Rosell Holt, [AH], Center for Sundhed & Pleje – Faxe Kommune. 

Dorte Rasmussen, [DR] Direktionen – Faxe Kommune. 

Claus Just Madsen [CM], Center for Plan & Miljø, Trafik – Faxe Kommune. 

Gæst: Morten Hjortbøl [MH], Center for Plan & Miljø, Trafik – Faxe Kommune. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt.   

2. Cykelstrategi/Cykelpolitik. 

MH introducerede det foreløbige arbejde vedrørende udarbejdelsen af en cykelstrategi for 

Faxe Kommune. Cykelstrategien udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre og skal 

danne grundlag for kommunens fremadrettede arbejde med at forbedre forholdene på 

kommunens stier, herunder sætte fokus på cyklen som transportmiddel. Der arbejdes på 

flere fronter og forhold som trafiksikkerhed, tilgængelighed, undervisning, sundhed og 

motion indgår i arbejdet. Cykelstrategien forventes at kunne præsenteres for det politiske 

niveau i foråret 2016.  

3. Brev til trafiksikkerhedsrådet. 

En forældregruppe bestående af 5 forældre til børn på Vibeengskolen og Haslev Privatskole 

har rettet henvendelse til Trafiksikkerhedsrådet vedrørende trafiksikkerheden for 

skolebørn i Haslev by. I brevet foreslår forældregruppen en række konkrete tiltag, som skal 

forbedre trafiksikkerheden og tilgængeligheden på skolevejene til de nævnte skoler. 

Rådet drøftede henvendelsen, de trafikaleudfordringer og forældregruppens forslag til 

forbedringer.   og de de konkrete problemstillinger  

    

4. Nyt regionalt trafiksikkerhedsråd. 

5. Trafikanalyse, Haslev. 



6. Nye trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og prioriteringer af trafiksikkerhedsarbejdet. 

Behov for revidering af trafikhandlingsplan og gennemførelse af ny skolevejsanalyse? 

7. Hvad er der sket siden sidst? 

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

8. Planlægning af næste rådsmøde. 

9. Eventuelt. 
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