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Arbejdet med Trafiksikkerhedsplan 20192023 er i gang
Hedensted Kommune opfordrer borgerne til at indberette
trafikalt utrygge steder via hjemmesiden
Hedensted Kommune arbejder på en ny Trafiksikkerhedsplan og indsamler data og forslag til planen i maj 2019. Den nye trafiksikkerhedsplan erstatter den tidligere Trafiksikkerhedsplan 2013-2018.
I Hedensted Kommune er udgangspunktet, at ”en ulykke er én for meget”. Målet er derfor, at antallet af dræbte og tilskadekomne personer
på de kommunale veje i Hedensted Kommune skal være under 10 i
2023. I 2010 var antallet ifølge politiets registreringer 28 personer, og i
2018 var det 18. Udviklingen er dermed på rette vej, og den nye trafiksikkerhedsplan skal være med til at bringe antallet af dræbte og tilskadekomne yderligere ned.
”Det er en ambitiøs målsætning, så derfor opfordrer vi borgerne til at
være aktive og indberette utrygge steder via Kommunens hjemmeside,
så vi kan få mest muligt input fra lokalområderne, som vi kan arbejde
videre med” siger Lene Tingleff, Formand for Udvalget for Teknik.
Alle tidligere henvendelser om utrygge steder til kommunen vil også
indgå i analysearbejdet.
Borgerne inddrages i planlægningen
Borgerne spiller i det hele taget en vigtig rolle i udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplanen. Der er tidligere i foråret igangsat en skolevejsanalyse, hvor både forældre og elever har været aktive og har bidraget til
planen. I den næste måneds tid indsamles yderligere data til den nye
trafiksikkerhedsplan.
Herefter inddrages lokalrådene i workshops for at være med til at supplere med input og forslag og drøfte de mulige løsninger og projektlokaliteter.
Mange aspekter behandles
Ud over skolevejsanalyserne og borgerhenvendelserne vil der blive analyseret på de lokaliteter, hvor der er registreret alvorlige trafikuheld.
Trafiksikkerhedsplanen kommer således til at indeholde prioriteringer af
både sikkerhedsprojekter, skolevejsprojekter og tryghedsrelaterede
projekter. Der ses derfor på mange forskellige aspekter, når der skal
prioriteres midler inden for trafiksikkerhedsområdet.

Byrådet forventes at godkende den nye trafiksikkerhedsplan i slutningen af 2019.
Hvor er DU utryg i trafikken?
Du kan udpege utrygge steder via kommunens hjemmeside i perioden
frem til og med den 2. juni 2019 på:
https://gis.ramboll.dk/UtryggestederiHedensted/
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