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Afbud fra Henrik Reumert, Thorkild Lauridsen, Vibeke Svendsen. 

1. [EJN] bød velkommen til et virtuelt møde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Ny Trafikhandlingsplan 2021 – 2024 (Overordnet gennemgang og indsats i 2020). 

[CM] introducerede den nye Trafikhandlingsplan 2021 - 2024, hvor der er fokus på 

uheldsbekæmpelse, trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag omkring skoler og 

skoleveje, samt fokus på borgerhenvendelser. 

 

Trafikhandlingsplanen og baggrundsrapporter kan findes på kommunens hjemmeside: 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafiksikkerhed. 

 

Der er allerede taget hul på den nye trafikhandlingsplan i 2020, hvor alle tiltag vedrørende 

uheldsbekæmpelse er gennemført. Sidste projekt vedrørende anlæg af helleanlæg på 

Grønlandsgade forventes afsluttet i december 2020.  

 

4. Status for nye og igangværende anlægsprojekter for henholdsvis sti- og vejanlæg. 

[CM] gennemgik de igangværende og planlagte anlægsprojekter, som forventes afsluttet i 

2021. Projekterne omfatter: 

- Vendeplads på Søndermarken ved Vibeengskolen (”Kiss and ride”).  
- Sti mellem Solparken og Møllevej i Karise (inkl. Tunnel under jernbanen). 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafiksikkerhed


- Dobbeltrettet fællessti ved Græsvej i Karise.  
- Fællessti ved Karisevej i Dalby (fra Vordingborgvej til Spurvehøjen). 
- Fællessti ved Sneholmgårdvej i Dalby. 
- Fortov ved Gimlingevej i Karise. 
- Sti mellem Rolloskolen og SFO i Faxe. 
- Lysregulering af krydset Bråbyvej/Grøndalsvej (ved Privatskolen) i Haslev.   
- Planlægning og påbegyndelse af anlæg af omfartsvej og cykelsti øst for Haslev (mellem 

Køgevej og Ny Ulsevej). 
 

5. Orientering om budgetforlig. 

[EJN] gennemgik budgetforliget som blev indgået den 14. september 2020. På 

trafikområdet er der fokus på følgende: 

 

- Omfartsvej øst om Haslev mellem Ny Ulsevej og Køgevej. 

- Ophævelse af asfaltkontrakt og kommunal overtagelse af driften af kommunens 

   veje. 

- Renovering af fortove. Pt. er vi i gang på Moltkesvej i Haslev. 

- Asfaltering af cykelstier. 

- Signalanlæg i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/Jens Christian Skous Vej. 

- Lys på Stadionvej ved Haslev frem til klubhus ved boldbanerne. 

- Bomme ved stiafslutninger mod vej. 

- Trafiksikkerhed, Pulje til Trafikhandlingsplanen er firedoblet i 2021 og tredoblet i 

   overslagsårene 2022 – 2024. 

- Nye cykelstier, herunder cykelsti på Bråbyvej. 

 

Budgetforliget kan findes på kommunens hjemmeside: 

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-

oekonomi/budget-regnskab/kommende-aars-budget. 

 

6. Hvad er der sket siden sidst? 

[PP] oplyste om en cyklistundersøgelse af flere kommuner, hvor Faxe Kommune har fået en 

bundplacering. [PP] gjorde endvidere opmærksom på, at bomme der leder cyklister 

vinkelret ind på en vej ikke er godt, samt at smalle kantbaner på 30 – 40 cm bør undgås. 

 

[ENI] udtrykte tilfredshed med kommunens udbedring af de forslag som Ældrerådet - på et 

tidligere møde - havde påpeget vedrørende ramper, opretning af fortove og beskæring af 

beplantning. [ENI] opfordrede kommunen til at arbejde for bedre fodgængerkrydsninger 

ved jernbanen ved Haslev Station. [ ENI] anbefaler en løsning med en bro eller tunnel. 

  

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/budget-regnskab/kommende-aars-budget
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/budget-regnskab/kommende-aars-budget


7. Planlægning af næste rådsmøde. 

Næste møde forventes afholdt september - november 2021. 

 

8. Eventuelt.  
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