
Faxe Trafiksikkerhedsråd 

Referat fra mødet den 3. november 2016 

Rådets medlemmer: 

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

Anton Havegård [AN], Politiet. 

Poul Petersen [PP], Cyklist Forbundet. 

Vibeke Svendsen [VS], Dansk Handicapforbund. 

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

Henrik Brink-Olesen, [HB], Center for Børn og Undervisning - Faxe Kommune. 

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

Thorkild Lauridsen [TL], Center for Plan & Miljø – Faxe Kommune.. 

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

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

Afbud fra Thorkild Lauridsen, Morten Hjortbøl og Anton Havegård. Politiet var repræsenteret ved 

Henrik Skovbo Schmidt fra lokalpolitiet i Haslev  

1. Præsentation af nye medlemmer. 

Bordrunde med præsentation. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Ny Trafikhandlingsplan 2017 - 2020. 

[CM] præsenterede den nye trafikhandlingsplan som blev godkendt af Byrådet i september 

måned. Trafikhandlingsplanen har fokus på trygheds- og trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 

perioden 2017 – 2020. Trafikhandlingsplanen er baseret på uheldsanalyser, 

skolevejsanalyser og borgerhenvendelser. Herudover er der afholdt borgermøder og lokale 

dialogmøder. Der arbejdes for tiden på at opdatere hjemmesiden således, at en læsevenlig 

version af den nye trafikhandlingsplan bliver tilgængelig her.  

   

4. Cykelstrategi. 

Punktet vedrørende cykelstrategien blev udskudt til næste møde. 

 

5. Trafiksikkerhed i forbindelse med revidering af politik for mad måltider og bevægelse. 

[AH] fortalte om arbejdet med at revidere kommunens politik for mad, måltider og 

bevægelse, herunder sammenhængen til trafiksikkerhed og tryghed. Dette gav anledning 

til en bred drøftelse og deling af viden i forhold til trafikadfærd ved kulturcentre, 



sundhedscentre og skoler mm. [HB] gjorde bl.a. opmærksom på, at skolerne i stigende grad 

bliver benyttet til mange tværkulturelle formål. I forbindelse med disse drøftelser blev der 

opfordret til en udbygning af samarbejdet mellem kommunens fagcentre, politiet og 

Cyklist- og Handicapforbund. 

  

6. Fornyelse ved Haslev Station. 

[MN] fortalte om tankerne for områdefornyelse ved Haslev Station. Med udviklingen af 

jernbanetrafikken, herunder elektrificering, nye signaler og direkte tog fra Haslev – Køge – 

København forventes antallet af passagerer at stige betydeligt. Der er derfor behov for at 

fremtidssikre infrastrukturen ved Haslev station, ved f.eks. at anlægge flere 

parkeringspladser for biler og cykler. Herudover er der behov for at se på en fornyelse af 

busterminalen. Faxe Kommune igangsætter en udviklingsanalyse i 2017. 

7. Status for igangværende og kommende sti- og vejanlægsprojekter 2016/2017 

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

budgetforliget for 2017 – 2020, herunder de kommende sti- og vejanlægsprojekter som 

gennemføres i 2017. Budgetforliget kan findes på kommunens hjemmeside på følgende 

link: http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetaftale_2017_-_2020.pdf 

 

8. Hvad er der sket siden sidst? 

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

 

[PP] oplyste at Cyklistforbundet arbejder for at cykelpuljen forsætter således, at kommuner 

forsat kan søge om tilskud til projekter der har til formål at fremme cyklismen. [CM] 

påpegede at betingelserne for at kunne søge tilskud bør lempes således, at også 

landkommunerne har en realistisk chance for at komme i betragtning. 

 

9. Planlægning af næste rådsmøde. 

 

Næste møde er planlagt til afholdelse den 27. april 2017. 

 

10. Eventuelt. 

[VS] gjorde opmærksom på en række konkrete forhold, som giver anledning til 

udfordringer for personer med nedsat synsevne, samt forslag til forbedringer ved nye 

anlæg. [CM] foreslog at [VS] fremsender disse forslag til forbedringer via mail. 
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