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Bilag 1 - Forslag til procesplan for revidering af trafikhandlingsplan 
 
Status på trafikområdet  
Formålet er at skabe et overordnet overblik over den trafikale situation i 
kommunen og på et overordnet niveau identificere udfordringer som baggrund 
for planlægningen af de øvrige aktiviteter. 
 

 Gennemgang af trafiktællinger, hastighedsmålinger og andre 
registreringer/analyser på trafikområdet gennemført de seneste 3 – 4 år.  

 Gennemgang af øvrige planer af relevans for trafikområdet, f.eks. 
trafikplan for Haslev og Rønnede, kollektiv trafikplan, klimaplan mv.  

 Gennemgang af udførte, igangværende og budgetlagte projekter på vej- 
og stiområdet.  

 Intern workshop med fagcentre i kommunens forvaltning.  

 Udarbejdelse af statusnotat.  
 
Skoleveje, herunder tryghed og trafiksikkerhed. 
Formålet er dels at belyse skoleelevers transport og især udpege oplevede 
problemer på skolevejen. Et vigtigt element er at inddrage skolerne og evt. 
eleverne. 
 

 Evt. internet baseret skolevejsanalyse blandt elever i 3. – 9 klasse, hvor 
eleverne spørges om en række trafiksikkerhedsrelevante ting. Desuden 
får eleverne mulighed for på et interaktivt kort at vise deres skolevej og 
udpege evt. oplevede problemer på skolevejen. 

 Møde og besigtigelse med skolerne for hver af de tre folkeskoler og for 
hver af de tre privat skoler. Det vil sige besigtigelse af nærområdet ved 
hver af afdelingerne (tre afdelinger for hver folkeskole) og hver af 
privatskolerne (i alt 12 geografiske steder). Besigtigelse med forvaltning 
og evt. en repræsentant for skolen ved næropland til hver afdeling, hvor 
problemer og evt. løsningsforslag dokumenteres. Efterfølgende møde 
med skolebestyrelse og færdselskontaktlærere om udfordringer (et møde 
pr skole, i alt 6 møder). 

 Udarbejdelse af notat med mulige tiltag.  
 
Trafiksikkerhed og utryghed 

Formålet er at analysere uheldssituationen i kommunen, vurdere den i forhold til 
kommunens hidtidige mål og indsats og ud fra dette foreslå indsatser, der kan 
forbedre trafiksikkerheden de kommende 4 år. 

 

 Gennemgang af uheldsdata 2014 – 2018 for at vurderer ændringer i 
forhold til analyse frem til 2014 i nuværende trafikhandlingsplan. 

 Gennemgang af borgerhenvendelser om oplevet utryghed / 
trafiksikkerhed. 

 Vurdering af status og relevans for de skitserede projekter i nuværende 
trafikhandlingsplan. 
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 Udpegning af udfordringer, mangler og nye tendenser. 

 Udarbejdelse af notat med mulige tiltag. 

 

Vurdering af overordnet plan for vej- og stinet 

Formålet er at vurdere, om den nuværende klassificering af vej- og stinet skal 
justeres ud fra eventuelle nye forudsætninger.  
 

 Gennemgang af nye planer for byudvikling. 

 Gennemgang af gennemførte analyser mv. på trafikområdet. 

 Opfølgning på stiplan, cykelstrategi og retningslinjer i kommuneplan om 
realisering af stinet, herunder eventuelt sammenlægning af budgetter. 

 Andre forhold, som f.eks. behov for ned- eller opklassificering af veje. 

 Udarbejdelse af notat med forslag til justeringer og på et principielt 
niveau foreslå indsatser, der kan føre til at realisere det udpegede net. 

 

Borgerinddragelse  

Formålet er at inddrage borgere i/til at kommentere og komme med idéer til 
handlingsplanen. 

 

 Gennemgang af de seneste 4 års indkomne borgerhenvendelser til 
kommunen. 

 Annoncering i lokalaviser om handlingsplanen og invitation til at 
kommenterer. 

 Afholdelse af borgermøde(r) om forslag til handlingsplan. 

 

Justering af vision, mål og strategier  

Formålet er at vurdere vision, mål og strategier i Trafikhandlingsplan 2017 - 2020 
og opstille eventuelle forslag til ændringer.  

  

 På baggrund af analyserne (analyse af trafiksikkerhed og tryghed og evt. 
skolevejsanalyse) og drøftelser af den trafikale situation i kommunen 
drøftes vision og mål. 

 Eventuelle nye forslag udarbejdes. Der lægges vægt på at få en bred 
formulering af mål og strategier ud over emnet trafiksikkerhed således, at 
sammenhæng til anden planlægning sikres bedst muligt. 

  

Udpegning af indsatser og tiltag  

Formålet er på baggrund af foregående aktiviteter, at udpege indsatser, der 
indenfor de forventede budgetrammer modsvarer behovet for forbedringer 
således, at planlægningen af de kommende 4 års indsats i forhold til 
trafiksikkerhed og tryghed målrettes de til en hver tid mest aktuelle udfordringer.  
 

 På baggrund af de foregående aktiviteter udarbejdes en liste med 
konkrete indsatsområder og tiltag i trafikhandlingsplanen. Det forventes, 
at tiltag kan være konkrete infrastrukturforbedringer (f.eks. sikring af 
stikrydsning, fartdæmpning, belysning og ombygning af kryds mv.) samt 
kampagner (f.eks. skolestartskampagner, fartkampagner og 
spritkampagner mv.). Tiltagene beskrives og der gives et budgetoverslag 
for hvert af dem. Desuden opstilles en simpel vurdering eller prioritering 
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af tiltagene. Tiltagenes forventede effekter vurderes for at belyse, hvor 
godt de bidrager til at opfylde forventningerne. 

 
 
Udarbejdelse af trafikhandlingsplan.  
Formålet er at udarbejde et samlet forslag til trafikhandlingsplan som kan 
fremlægges til offentlig høring og derefter færdiggøres til politisk behandling.  
  

 De foregående aktiviteter sammenfattes og der udarbejdes en 
handlingsplan i et let tilgængeligt sprog og layout. Følgende disposition 
kan foreslås (drøftes inden igangsætning):  

› Forord med politisk udsagn  

› Indledning med baggrund, formål og indhold  

› Vision og målsætninger  

› Status med trafiktal, trafiknet og hidtidig indsats  

› Kommunens overordnede planer for trafik, vejnet og stinet  

› Indsatsområder med kort beskrivelse af hvert område  

› Forslag til tiltag – en bruttoliste.  
 

 Ovenstående udarbejdes i en første version til offentlighedsfase. Efter 
borgermødet justeres planen og der udarbejdes desuden et kapitel med 
forslag til handlinger i en fire års periode. Planen suppleres evt. med bilag 
med yderligere data (uheldsanalyse, skolevejsanalyse mv). Efter politisk 
behandling justeres forslaget til den endelige plan. 
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