
Høringssvar. 

Trafiksikkerhedsplan for 2020 – 2025.  

Holbæk Kommunalbestyrelse har den 11. September sendt et forslag til en trafiksikkerhedsplan for 2020 - 

2025 i offentlig høring. 

Den nye plan skal udstikke kommunens rammer for de kommende års trafiksikkerhedsindsats på 

kommunens veje. 

Ældrerådets indstilling: 

Ældrerådet skal indledningsvis tilkendegive, at vi er særdeles tilfredse med, at ældre indgår i 

trafiksikkerhedsplanen som en særlig opmærksomhedsgruppe, og at Holbæk kommune ønsker en dialog 

med Ældrerådet om de ældres sikkerhed i trafikken.  

Vi ser frem til denne dialog, som vi også tilkendegav ved indsendelse af høringssvar til trafiksikkerhedsplan 

2016 – 2020.  

Vi betragter trafiksikkerhedsplanen som en dynamisk plan og indgår gerne i en kontinuerlig proces omkring 

denne, hvor ændringer kan indskrives og realiseres i planen, når udfordringerne tilsiger det. Især finder 

Ældrerådet det vigtigt, set i lyset af, at ældregruppen i fremtiden bliver stadig større og for mange mere 

mobil. 

Ældrerådet deler endelig trafiksikkerhedsplanens bemærkninger om, at der skal arbejdes med at skabe én 

endnu bedre sikkerhed og tryghed for de ældre i Holbæk Kommune, både i forhold til de ældres rolle som 

bilister, men også som fodgængere og cyklister. 

Ældrerådets anbefalinger: 

Ældrerådet finder, at der i forhold til det foreliggende forslag til den kommende trafiksikkerhedsplan er en 

række udfordringer, som Holbæk Kommune i særlig grad bør have opmærksomheden henledt på.. 

Det drejer sig om, at der i Holbæk kommune: 

- Skal sikres en god infrastruktur, hvor der er gode, tilgængelige, gennemgående cykel- og gangstier  

både i forbindelse med de trafiktætte veje i kommunens byer, men også i landområderne 

- Skal tilvejebringes  gode belysnings- og tilgængelighedsforhold, der kan modvirke utryghed i 

trafikken, ved stoppesteder og offentlige institutioner. 

- Skal være gode vejbelægninger, cykelstier og fortove i en kvalitet, der sikrer en god og tryg  

tilgængelighed 

- Sikres hensigtsmæssige,  logiske og konsekvente trafikanvisninger i forbindelse med Holbæk 

kommunes veje og cykelstier 

- Skal indgå de særlige udfordringer nye transportmidler betyder for trafiksikkerheden blandt andet   

el-cykler og  el-scootere, men også kendte hjælpemidler som rollatorer og kørestole. 

- I særlig grad skal etablere  gode og trygge trafikforhold omkring Holbæk kommunes aktivcentre, 

dagplejecentre, plejecentre og offentlige institutioner hvor ældre færdes. 



 

 

 

Ældrerådets medvirken gennem dialog og inddragelse: 

Som nævnt ovenfor er Ældrerådet parat til at indgå i en dialog om trafiksikkerheden i Holbæk kommune, og 

er parate til at  bidrage med nødvendige og konkrete råd omkring eksisterende og nye trafikanlæg, men 

også  at indgå i en dialog på områder, hvor der vi ser udfordringer for de ældre i forhold til 

trafiksikkerheden. 

 

Hvilket meddeles til venlig orientering. 

 

På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 

 

Steen-Kristian Eriksen,    

Formand  

 

 


