Den 26. oktober 2015

Referat fra møde i Skive Færdselssikkerhedsråd (SFR)

_________________________________________________
Mødetid: Torsdag den 22. oktober 2015, kl. 15:30 – 17:30
Mødested: Den Blå Diamant, mødelokale Pulsen, plan 2
Mødedeltagere:
Per T. Mouritsen, Skive Kommunes Ældreråd
Lis Mortensen, Danske Handicaporganisationer (suppleant)
Claus S. Bendtsen, Midt- og Vestjyllands Politi
Jens Peder Hedevang, Formand i Teknik og Miljø Udvalget
Henrik Hjorth, Skive Kommune
Allan Nørhave, Skive Kommune (ref.)
Afbud:
Søren Mark, Skive Kørelærerforening
Kristian Dahl Pedersen, Færdselskontaktlærer Brårup Skole
Morten Bujakewitz, Skive Politi
Claus Bjerre, Cyklistforbundet
Henning Jensen, De Blå Busser
Beck Christensen, Dansk Transport og Logistik
Nicolai Houng, Ungdomsrådet i Skive
Mette Sørensen, Skive Kommune
Referat vedhæftet PowerPoint fra mødet sendes til:
Skive Færdselssikkerhedsråd og suppleanter
Teknik og Miljø Udvalget

_________________________________________________
Dagsorden:
1. Velkomst:
Henrik Hjorth bød velkommen til mødet.
Ingen kommentarer til sidste referat.
2. Afsluttede, aktuelle og fremtidige projekter / Henrik/Allan
Afsluttede projekter:
Renovering og forskønnelse af hovedgaden i Breum:
Et Områdefornyelses-projekt, som netop er afsluttet, hvor hovedgaden i
Breum har fået nyt ledningsanlæg og herefter ny kørebane og nyt fortov
med stor borgerinddragelse.

Teknisk Forvaltning
Park og Vej
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr.: 29189579
tek@skivekommune.dk
www.skive.dk
Reference.: 779-2011-5868
Henvendelse til:
Mette Sørensen
Direkte tlf. 9915 6780
meso@skivekommune.dk

Ombygning af 2 kryds på Rakkervej i Rønbjerg:
Ændring af krydstilslutninger for bedre oversigt og sikkerhed. Der
mangler slidlag og afstribning.
P-pladser i Durup og Roslev:
Der er etableret parkeringsplads med gadelys ved Idrætsvej i Durup og
renoveret af parkeringsplads ved Salling Hallen i Roslev.
P-lommer på Norgaardsvej:
Udvidelse af eksisterende p-lommer ved Børnehaven Lærkereden.
Skoleblink v. 6 skoler:
Skolepatruljen er sikret med skoleblink ved VSD Balling, Resen Skole,
Skivehus Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og Brårup Skole.
Igangværende projekter:
Krydset Havnevej-Nørre Boulevard, Skive:
Udvidelse af shunt fra Havnevej mod Nørre Boulevard med tilpasning af
Museums udvidelse mod Havnevej.
Sikring af cyklister på Amtsvejen ved Brodal:
Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ved Brodal bliver sikret med
kantsten m.m. for at kunne overholde gældende regler for dobbeltrettede
cykelstier.
Sikring af krydsningspunkt for skolepatruljen ved krydset Posthusvej og
Stadion Allé i Balling, Borgergade i Rødding og øvrig trafiksikring ved VSD
Rødding.
Cykelsti Dommerby-Ny Viborgvej, Skive: Projektet har afventet
godkendelse af belysning fra Naturstyrelsen. Stien anlægges i 2015-2016
med 40 % tilskud fra Cykelpuljen. Desuden forlænges belysning helt ind
til FREJA og Statoil, således at der er gadelys på hele strækningen
mellem Dommerby og Skive.
Projekter under planlægning/opstart:
Renovering af Theaterpladsen og Toldstien – Områdefornyelse i den
vestlige bydel: Omstrukturering af parkering på Theaterpladsen med
etablering af gangforbindelser, belysning, beplantning og byudstyr. Der
etableres værested.
Toldstien renoveres med belægning og belysning m.v.
Per T. Mouritsen oplyser at sideindgangen til Skive Theater er forsynet
med en meget høj kant.
Ny stiforbindelse mellem Frederiksgade og Grønnegade:
Stiforbindelsen tilgodeser både ældre og yngre p.g.a. beliggenheden tæt
på skole og ældrecenter.
Sikring af kryds Egerisvej-Sdr. Boulevard:
Der arbejdes på at få en bedre trafikafvikling/fremkommelighed i krydset.
Dette vil foregå ved ændring af signalanlæg.
Støttehelle på Sdr. Boulevard ved Arvikavej:
For at bløde trafikanter bedre kan krydse Sdr. Boulevard ved åen,
etableres en støttehelle ved Arvikavej.
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Cykelstier på Bilstrupvej:
Et af flere tiltag som er kommet i stedet for at lave en krydsning af Sdr.
Boulevard ved Jægervej. Cykelstierne etableres mellem Egerisvej og
Dalgas Allé.
Fodgængerbro over Skive Å ved Marius Jensens Vej:
Der etableres bro over Åen ved Lidl mod parkeringspladsen på
Brårupgade, hvor der udlægges område til aktiviteter og rekreative
formål.
Husk tilgængeligheden til faciliteterne øst for Åen.
I øvrigt
·
·
·
·
·
·

er følgende projekter under planlægning/opstart:
Sikring af cyklister på Stoholmvej ved Nr. Søby Skole
Sikring af rabatter mellem kørebane og cykelsti på Furvej
Områdefornyelse i Breum
Områdefornyelse i Hald
Optimering og renovering af signalanlæg
Mindre tiltag med skiltning og genmarkering

Budget 2016
Renovering og forskønnelse af Viborgvej i Skive:
Der er i budget 2016 afsat midler til planlægning og projektering af
renoveringen, som forventes udført i 2017-2019. I dette projekt vil der
blive etableret arbejdsgrupper med deltagelse af forskellige
organisationer og borgere.
Cykelstier gennem Højslev og Nr. Søby:
Mellem Åen og byskiltet i Nr. Søby skal der etableres cykelstier. I dette
projekt vil der blive etableret arbejdsgrupper med deltagelse af
forskellige organisationer og borgere.
Fortov på Søbyvej i Højslev:
Der skal etableres fortov på Søbyvej i Højslev.
Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på Egerisvej:
Fortov vil blive udskiftet, buslommer skal flyttes for at få plads til et nyt
sikkert krydsningspunkt ved Kongsvingervej/H.C. Ørsteds Vej og
venstresvingsbaner på Egerisvej.
Ved busholdepladsen øst for Sdr. Boulevard er der en konflikt med
cykelstien.
I øvrigt er følgende projekter at finde i budget 2016:
·
Trafiksikkerhed ved skoler – skoleblink ved 4-5 skoler
·
Forbedringer ved sorte pletter fra Trafiksikkerhedsplan 20152019
·
Trafikring af skoleveje – projekter fra Trafiksikkerhedsplan 20152019
·
Stitunnel ved Vejlgårdvej i Rønbjerg
·
Pulje til cykelstier
·
Områdefornyelse i Hald og Breum
3. Status trafikulykker og personskader i Skive Kommune
En opgørelse pr. 6. september 2015, viser at antallet af ulykker måske
kommer ned på det historisk lave antal som i 2013.
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Desuden viser en status på personskader, at antallet er en del under
målsætningen fra Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan
og måske kan tangere det historisk lave antal fra 2013.
4. Bordet rundt, herunder nyt fra Politiet
·
Skive Kommunes Vintervedligeholdelsesplan sendes til politiet så
snart en ny revision foreligger. Man afventer et nyt paradigme fra
Vejdirektoratet.
·
Jens P. Hedevang spørger om muligheden for at lave nedtælling på
signalanlæg i lighed med flere eksempler ved vejarbejder.
·
Politiet oplyser at der i år er konstateret 23 dræbte i politikredsen
mod 30 dræbte på samme tid sidste år.
·
Forslag til placering af ATK modtages gerne.
·
Per T. Mouritsen oplyser at han mener at der på Rute 26 mellem
Kåstrup og Skive 2 steder mangler overhalingsforbud. HEHJ vil tage
spørgsmålet med til møde med VD.
·
JPH spørger om politiet kan presse på overfor VD for at få lavet
cykelsti mellem Harre og Nautrup på statsvejen. Claus S. Bendtsen
har ingen muligheder i den retning. HEHJ tager spørgsmålet med til
møde med VD.
·
CSB orienterer kort om 2 minus 1 veje.
·
PTM spørger politiet om sagsbehandlingstiden på fornyelse af
kørekort. CSB beder om henvendelse til ministeren fra
organisationen.
·
HEHJ spørger om diverse organisationer kunne være interesseret i at
få informationer om kommende anlægsarbejder i samme stil som
med ledningsejermøder. Dette vil de meget gerne.
5. Evt.:
Næste møde i Skive Færdselssikkerhedsråd er torsdag d. 31. marts 2016,
kl. 15:30-17:30 i Den Blå Diamant.

Med venlig hilsen
Allan Nørhave
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