Den 15. april 2016

Referat fra møde i Skive Færdselssikkerhedsråd (SFR)

_________________________________________________
Mødetid: Torsdag den 31. marts 2016, kl. 15:30 – 17:30
Mødested: Den Blå Diamant, mødelokale Pulsen, plan 2
Mødedeltagere:
Per T. Mouritsen, Skive Kommunes Ældreråd
Niels Bach Kronborg, Skive Politi
Claus Bjerre, Cyklistforbundet
Henning Jensen, De Blå Busser
Kristian Dahl Pedersen, Færdselskontaktlærer Brårup Skole
Henrik Hjorth, Skive Kommune
Allan Nørhave, Skive Kommune (ref.)
Afbud:
Søren Mark, Skive Kørelærerforening
Hanne Skipper, Danske Handicaporganisationer, Skive Afd.
Beck Christensen, Dansk Transport og Logistik
Simone Laursen, Ungdomsrådet i Skive
Henriette Kjær Varisbøl, Midt- og Vestjyllands Politi
Jens Peter Hedevang, Formand i Teknik og Miljø Udvalget
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.
Teknisk Forvaltning
Park og Vej

2. Status trafikulykker og personskader i Skive Kommune
·
65 ulykker – heraf 21 personskadeulykker og 44
materielskadeulykker.
·
Laveste antal personskadeulykker efter 14 i 2013.
·
Gennemsnit af ulykker i 2005-2009: 96,6 ulykker.
·
Gennemsnit af ulykker i 2011-2015: 66,2 ulykker.
·
17 % af alle ulykker er spritulykker i 2015.
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·
·
·

28 personskader – 1 dræbt, 13 alvorligt tilskadekomne og 14
letter tilskadekomne – laveste antal personskader ud over 16 i
2013.
1 personskade under målsætning på 29.
21 % af alle personskader er tilskadekomne i sprituheld.

3. Diskussion om følgende emner med udgangspunkt i den
kommende kommuneplan:
·
Er Skive en trafiksikker kommune/by?
·
Er Skive en fremkommelig kommune/by?
·
Er Skive en tilgængelig kommune/by?
·
Hvordan er vilkårene for kollektiv trafik i Skive kommune/by?
Nedenstående blev herefter oplyst og drøftet. Emnerne er samlet i
grupper for overskuelighedens skyld.
Skoler:
· Nr. Søby Skole, problemer med vendeplads, hvor personbiler
parkerer til gene for busser.
· Alle børn skal have mulighed for at cykle selv.
· Cykeleftersyn er ikke det samme uden deltagelse af politiet.
· Cyklister bør trænes i stedet for at blive testet. Er afprøvet på
Åkjærskolen.
· Cyklistprøven i 6. klasse bør prioriteres fremfor test.
· Evt. ”Færdselslære” som i bl.a. Brårup Skoles 3. klasse. Kan
dette gøres i alle kommunens skoler?
· Brårup Skole – Tiltag ved p-plads virker.
Cykler:
· Brårup-området skal endnu en gang opgraves. Skive Vand har
ansvaret for vejarbejdet.
· Cyklister mangler basal viden om f.eks. venstresving i større
kryds.
· Furvej – skillerabat forsynes med græsarmeringssten.
· Husk at feje på Furvej, Ådalsbroen, Herningvej.
· Pas på skarpe knæk på stierne.
· Generelt skal stier holdes rene.
· OB er ikke godt på cykelstier.
· Der er et ønske om cykelsti på Herningvej fra rundkørsel
Vestenvinden til Estvad.
· Hvorfor er der ikke sænket kantsten på den nye cykelsti på
Havnevej overfor Skovbakken.
Politi:
· Der er kommet et nyt fokuspunkt ved politiet, nemlig narkoog medicinpåvirkede trafikanter.
· På dette tidspunkt af året, begynder der at komme mange
knallerter. NBK vil sende materiale fra anden kommune til
MESO.
· Informationsaftener for nye bilister kommer igen.
Busser:
· Buslommer Sdr. Boulevard blev drøftet igen.
· Husk stoppesteder de rigtige steder, hvor de bliver benyttet.
· Fremkommelighed vs trafiksikkerhed.
· Busholdepladser bør placeres lige efter større kryds af hensyn
til benyttelsen, miljø m.m.
· Trafikterminal – øst-vest placering giver meget blæst. Skilte er
for små, halvt så store som i Viborg. Depotpladser.
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· Rundkørsel ved Trafikterminal er mere sikker nu. Ingen uheld
med busser.
· Koordinering ringetider/buskørsel.
· Bilstrupvej, vejbrønde for lave.
Kryds:
· Jyllandsgade, Havnevej, Resenvej – højrevigepligt blev drøftet
igen.
· Museumskrydset, Havnevej, Nr. Boulevard – Detektering af
spoler, der monteres ny styreboks.
· Engvej/Havnevej virker.
· Grøn bølge er under udvikling.
Øvrigt:
· Hasselvænget – Fint tiltag med chikaner.
Næste møde i Skive Færdselssikkerhedsråd er torsdag d. 29. september
2016, kl. 15:30-17:30 i Den Blå Diamant.

Med venlig hilsen
Allan Nørhave
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