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Side 2

1 (Åben) Velkomst og præsentation
Sags ID: EMN-2015-13156
Resumé
På første møde i opgaveudvalget Trafik – sikker i byen bydes deltagerne velkommen og
introduceres for baggrund mv. for udvalgets arbejde.

Baggrund
Udvalget præsenteres for baggrund og formål med nedsættelsen af opgaveudvalget Trafik –
sikker i byen.
På mødet forelægges oplæg til tids- og procesplan samt mødeplan for opgaveudvalgets
arbejde.
Deltagerne præsenteres og der foretages en forventningsafstemning om arbejdet i
opgaveudvalget.
Kommissorium for opgaveudvalgets arbejde, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31.
august 2015, vedlægges som bilag.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til opgaveudvalget Trafik – sikker i byen:
At orienteringen tages til efterretning og at mødeplan for udvalgets videres arbejde
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Plan for møder i opgaveudvalget blev omdelt og vedtaget.
Bilag
1. Kommissorium for Trafik - sikker i byen (690444 - EMN-2015-13156)

2 (Åben) Trafiksikkerhed
Sags ID: EMN-2015-13156
Resumé
Der lægges op til en drøftelse om trafiksikkerhed med udgangspunkt i status for
trafiksikkerhedsarbejdet i Gentofte Kommune samt 2 konkrete cases.

Baggrund
Der lægges op til drøftelse af udfordringer og hensyn i forhold til trafiksikkerhed med udgangspunkt
i:
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Mål i henhold til trafikpolitikken



Status på trafiksikkerhedsarbejdet i Gentofte Kommune



Præsentation og drøftelse af 2 cases, der illustrerer udfordringer og dilemmaer i
arbejdet med trafiksikkerhed – under inddragelse af de emner, som opgaveudvalget
skal beskæftige sig med i henhold til kommissoriet: trafikadfærd, fremtidens
trafikant, cykeltrafik, parkering og tilgængelighed.

Gentofte Kommunes Trafikpolitik, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2009, samt
Gentofte Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2012-2018, godkendt af Teknik- og Miljøudvalget
den 13. marts 2012, er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til opgaveudvalget Trafik – sikker i byen:
At opgaveudvalget drøfter de 2 cases.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalget drøftede udfordringer og dilemmaer i arbejdet med trafiksikkerhed.
Udvalget pegede på, at der bl.a. bør arbejdes videre med følgende, idet der på næste
møde vil komme inspiration fra eksperter og vil blive drøftet nedsættelse af
arbejdsgrupper:
-

Hvordan kan man i bydelscentrene sikre ”samfærdsel” mellem gående, cyklende og
parkerende

-

Hvordan kan man arbejde med adfærden omkring skolerne om morgenen, så flere
børn kan cykle eller gå i skole

-

Kan man arbejde med mulige løsninger i forhold til nye typer af belysning,
belægninger og/eller reflekser som gør, at man kan have en mere tryg kørsel

-

Kan man hjælpe skolerne til at samtænke sundheds/idrætsundervisning og
færdselsundervisning, så de to ting understøtter hinanden

-

Kan man arbejde med midlertidige løsninger på udvalgte strækninger for at prøve
løsninger af, så lavpraktik og teknologi kan spille sammen på den korte bane, mens
vi venter på den lange bane

-

Hvilke ”Smart City”-løsninger kan vi praktisere allerede nu?
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-

Hvordan kan vi fremme tilgængelighed for bløde trafikanter og borgere med særlige
behov?

-

Kan der tænkes i begrænsning af trafikken for at sikre herlighedsværdierne i
Gentofte?

Bilag
1. Trafikpolitik (691126 - EMN-2015-13156)
2. Trafiksikkerhedsplan 2012 til 2018 (691128 - EMN-2015-13156)

3 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2015-15393

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Intet.
Bilag

Side 5

