Trafiksikkerhedspolitik for Rudersdal Kommune

Trafiksikkerhedspolitik
Rudersdal Kommune har følgende trafiksikkerhedspolitik
Visionen er:


Trafiksikkerheden har altid højeste prioritet på alle vejklasser, og skal forbedres under
hensyntagen til fremkommelighed, bl.a. gennem fortsættelse af et målrettet
trafiksikkerhedsfremmende arbejde, samt forbedringer af de bløde trafikanters forhold, især på
skoleveje.



At vejtrafiksikkerhedsledelsessystemet lever op til kravene i DS/ ISO 39001:2013 og
regelmæssigt evalueres og tilpasses, således at administrationens faglighed, effektivitet og
egnethed sikres.

Ydermere omfatter visionen også:


Forbedring af den oplevede tryghed i trafikken



At der skal arbejdes for god fremkommelighed for alle trafikantgrupper.



At der sikres god adgang til kollektiv trafik med et overskueligt og pålideligt net.



Der skal arbejdes hen mod at sikre god tilgængelighed for alle.



Cykel- og gangtrafikken skal fremmes ved forsat udbygning og opgradering af stinettet.



At der ved ændringer på vejnettet tages hensyn til det æstetiske miljø.
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Trafiksikkerhedsmål for Rudersdal Kommune

Trafiksikkerhedsmål
Rudersdal Kommune har følgende mål:


Større trafiksikkerhed i kommunen gennem færre trafikuheld og større tryghed der fremmer
cyklen som transportform.



Antallet af trafikdrab og antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje under Rudersdal
Kommunens administration nedbringes til nul.

Delmål
For at understøtte arbejdet hen mod det overordnede mål, er der med Rudersdal Kommunes
Trafikhandlingsplan vedtaget en række delmål:


Rudersdal Kommune arbejder for en årlig reduktion i trafikuheld på 5 %, og i øvrigt efter
Færdselssikkerhedskommissionens målsætning.



At brugerne oplever at det er trygt at færdes i trafikken.
a) Dette dokumenteres gennem ”Undersøgelse af børns transportvaner” og andre
borgerundersøgelser.



God fremkommelighed for de bløde trafikanter gennem forsat forbedring af stirutenettet og
sikrede krydsninger med vejnettet.
a) Dette dokumenteres gennem opfølgning på stinettets udvikling og anlægsarbejder.



God fremkommelighed for biltrafikken af hensyn til serviceniveauet og miljøet.
a) Dette dokumenteres via målinger, tællinger og øvrige analyser af trafikflowet.



Årlig uheldsanalyse og udpegning af indsatsområder.
a) Dokumenteres via politisk behandling og godkendelse.

Derudover opfyldes delmålene ved at der forsat afsættes økonomiske midler til etablering af
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og andre trafiksikkerhedsfremmende aktiviteter.
Delmålene opfyldes endvidere gennem forsat vedligeholdelse og udvikling af faglige kompetencer i
medarbejdergruppen.
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