
Team Trafik

• Teamet er placeret i Center for Plan & Miljø i 
afdelingen Plan, Byg & Trafik.

• Team trafik består af 3 medarbejdere.

• I 2021 har teamet behandlet 636 sager og  241 
rådighedssager. 

V. Claus Just Madsen



Trafik - Arbejdsområder
• Myndighed

– Administration af Vejloven (Offentlig veje, adgange, skilte, nedlæggelse 
af veje, vej- og stifortegnelse, vejprojekter, vejbyggelinjer, deklarationer, 
rådighedstilladelser, stadepladser og udendørsservering mm.)

– Administration af Privatvejsloven (Myndighed i by og land, Vejsyn) 
– Administration af regulativer og bekendtgørelser (Samarbejde med 

politi; Plakater, Beplantning, Parkering og Vintervedligehold)

• Trafiksikkerhed
– Trafikhandlingsplan (Revidering og gennemførelse af prioriteringer)
– Cykelstrategi (Revidering og udpegning af tiltag)
– Trafiksikkerhedsrådet (Sekretærfunktion, kommissorium)
– Trafikkampagner (Rådet for sikker trafik, Politi, skoler, og Vejdirektoratet)
– Trafikanalyser (Trafikplanlægning, Lokalplaner og udvikling af nye 

boligområder, trafiksikkerhedsrevisioner mm.)
– Trafikmålinger (Trafikbelastning og trafikadfærd)



Økonomi (Anlæg og drift)



Trafikhandlingsplan 2021 - 2024

• Planperiode på 4 år.
• Baggrundsrapporter, borgerinddragelse mm.

(Uheldsanalyse, Skolevejsanalyse, Anbefalede skoleveje, 
Opsamlings af borgerhenvendelser)  

• Prioritering af tiltag. (Uheldsbekæmpelse, Skoler, 
Borgerhenvendelser)

• Stiprojekter og omkostningstunge tiltag.
• Anlægsplan og gennemførelse.



Trafikhandlingsplan 2021 – 2024
Status ultimo 2022

 • Uheldsbekæmpelse – 8 ud af 8 prioriterede tiltag er 
gennemført.

• Skoleprojekter – 16 ud af 17 tiltag er gennemført. Der 
restere tiltag for anslående 75.000 kroner.

• Borgerhenvendelser/Øvrige skoleprojekter – 24 
ud af 57 tiltag er gennemført. Der restere tiltag for ca. 7,2 mio. 
kroner.



Cykelstrategi

• Cykelstrategien er udarbejdet i 2017. (Idékatalog 
for cykelfremme er implementeret og konkrete stiprojekter er 
gennemført eller indarbejdet i Trafikhandlingsplanen).

• Cykelstrategi/Stiplan/Trafikhandlingsplan. (De 
”bløde og hårde” værdier).

• Temadrøftelse på TMU om ny cykelstrategi. 
(Politiske ønsker til den fremadrettede indsats og rammer for 
opgaven).



Status for gennemførelse af 
stiprojekter fra Trafikhandlingsplanen.
• Listen ”Stiprojekter” - 4 af 7 stiprojekter er gennemført 

fra listen ”Stiprojekter” Der restere  stiprojekter for ca. 4,6 
mio. kroner på denne liste.

• Listen ”Omkostningstunge tiltag” - Stiprojektet 
vedrørende delte stier på Bråbyvej i Haslev realiseres i 
2022/2023.


