NOTAT

Kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalg om fremkommelighed og trafiksikkerhed
Baggrund
For at kvalificere den politiske drøftelse af fremkommelighed og trafiksikkerhed, er det besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg
Formanden for udvalget er Ole F. Holleufer
Udvalgets anbefalinger skal sammen med anbefalingerne fra udvalget for trafikstøj indgå i udarbejdelsen af en samlet trafikplan for Furesø Kommune.
Leverance
Det rådgivende udvalg vil på baggrund af viden om trafik- og uheldsdata, eksisterende kampagner, samt resultatet af politiets indsatser skulle udarbejde et
forslag til fremtidige indsatser på vejområdet med henblik på forbedring af
fremkommelighed og trafiksikkerhed.
Det rådgivende udvalg skal drøfte de forskellige indsatser, så der skabes en balance i indsatserne mellem
- justering af infrastruktur (veje, cykelstier, trafikregulering m.v.)
- fremme af andre tiltag, der kan begrænse trængsel (fremme af cyklisme,
kollektiv transport og delebiler – samt reduktion af behov for pendling)
- kampagner
- færdspolitiets indsats og kontroller
Anbefalingerne skal på baggrund af en række kriterier skitsere, hvilke typer af
tiltag der bør prioriteres og iværksættes ud fra en vurdering af, om tiltagene skal
være til glæde for de mange eller de få, hvordan tiltagene kan finansieres, og
om der er tale om ”grønne” tiltag og under hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Anbefalingerne skal endvidere harmonere med den landsdækkende færdselskommissions nationale handlingsplan 2013-20.
En del af anbefalingerne skal kunne implementeres på kort sigt og bidrage til
prioritering af kommunens nugældende anlægsbudget. Der kan også gives anbefalinger til mere langsigtede tiltag, der ligger uden for det nuværende budget.

Dato: 28-03-2019
Sags nr.: 18/20975
Dok.nr.: 48673/19
Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Tlf.: 7235 4000
Telefon åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Skriv til os via Digital Post fra
borger.dk og virk.dk
www.furesoe.dk

Det rådgivende udvalg afleverer sine anbefalinger til Udvalget for Natur, Miljø
og Grøn omstilling.
Afgrænsning
Det rådgivende arbejdsudvalg skal arbejde med fremkommelighed og mobilitet
samt trafiksikkerhed, tryghed samt kampagner på det kommunale vejnet.
Fremkommelighed og trafiksikkerhed på Vejdirektoratets vejnet indgår ikke direkte i det videre arbejde, men, da trængsel og trafiksikkerhed i Furesø i høj
grad også er afhængig af trafikafvikling fra nabokommunerne vil forventningerne til den samlede regionale trafikudvikling også indgå i arbejdet.
Form
Der nedsættes et rådgivende udvalg i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4.
Udvalget nedsættes under UNMG.
Arbejdsformen i det rådgivende udvalg vil være møder i udvalget samt oplæg
og workshops med mulighed for involvering af en bredere interessentgruppe.
Formålet med disse workshops er at bringe erfaringer, ønsker og behov fra forskellige parter i spil. Udvalget skal sikres mulighed for at inddrage den nyeste
viden, lovgivning og nationale målsætninger på området. Forskellige eksperter
på området kan inviteres til at give oplæg el. lign.
Deltagere
I sammensætningen af udvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter
med interesse i trafikken i Furesø Kommune. Det foreslås, at det rådgivende
udvalg består af:












5 medlemmer af byrådet, heraf mindst to fra UNMG
1 repræsentant fra dansk cyklistforbund - lokalafdeling
1 repræsentant fra handicaprådet i Furesø
2 repræsentanter for skolebestyrelser Farum og Værløse
1 borger med fra en grundejerforening ved en trafikvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra
almene boligselskaber
1 borger med fra en grundejerforening ved en boligvej lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra
almene boligselskaber
1 repræsentant for Furesø Land og By (lokalsamfund)
1 repræsentant fra Miljørådet
2 repræsentanter for erhvervsforeningerne i Furesø
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Formand for det rådgivende udvalg skal være et medlem af byrådet og udpeges
af byrådet. Medlemmerne af udvalget udpeges efter den d’honske metode.
Tidsplan
UNMG og Byrådet godkender kommissoriet for det rådgivende udvalg i februar
2019, og udvalget skal i senest september 2019 fremlægge sit arbejde til behandling i Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling og Byrådet.
Der forventes en opstartstemadag i foråret 2019 og derudover ca. et møde om
måneden af en varighed på 4 timer pr. møde. Hertil kommer en eventuel workshop med interessenter.
Det vil i høj grad være udvalgets medlemmer, der skal præsentere idéer og oplæg til møderne. Der forventes således også en vis mødeforberedelse for udvalgets medlemmer, afhængigt af de enkelte dagsordener for møderne.
Foreløbig tidsplan for § 17, stk. 4 udvalg om fremkommelighed og trafiksikkerhed
Tidsplan
Kommissorie godkendelse af UNMG
Opslag - annoncering efter deltagere
Kommissorie og deltagere godkendelse af byrådet
Endelig godkendelse af ansøgere
1. møde: Teori og eksisterende forhold vedrørende trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed på vejene i kommunen
2. møde: Trafiksikkerhed, tryghed for børn og unge samt
kampagner

Dato
7. februar 19
8. februar 19
27. februar 19
27. marts 19
maj 19

3. møde: Trafiksikkerhed og fremkommelighed for trafikanter og erhvervsliv
4. møde: Borgerworkshop, tiltag til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed i kommunen

juni 19

5. møde: opsamling og tilretning
Endelig aflevering UNMG

maj 19

september 19

oktober 19
ultimo19/ primo 20
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