Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

TMan-040
Teknik og Miljø
Drift og Anlæg / Trafik og Grønne områder

Karen Elvang Svendsen

I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

2020

2021

2022

Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019 *)

2.000

2.000

2.000

Nye skattefinansierede
anlægsprojekter

2023

2.000

Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

2.000

2.000

2.000

2.000

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Trafiksikkerhedspulje

Profitcenter & F3-niveau

910421000 Vej & Trafik / 02.28.23 Vejforbedringer

Beskrivelse:
Der arbejdes løbende med at forbedre trafiksikkerheden og tryghed for kommunens borgere, når de færdes i
trafikken.
I løbet af 2019 gennemfører Vesthimmerlands Kommune skolevejsanalyser for alle skoler i kommunen, disse
analyser vil give et solidt grundlag for at prioritere tiltag i skolevejssammenhæng. Dette arbejde vil sammen
med uheldsanalyse og borgerinput være bærende elementer i en ny trafiksikkerhedsplan for
Vesthimmerlands Kommune.
Forventeligt bliver fokusområderne i den ny trafiksikkerhedsplan de samme som i den eksisterende:
 Skoleveje
 Lette trafikanter
 Gennemfartsveje / indfaldsveje
 Strækninger i åbent land
Trafiksikkerhedspuljen skal anvendes til at realisere projekter i kommunen, som øger trygheden og
sikkerheden for kommunens borgere.
Foruden fysiske tiltag er færdselskampagner og holdningsbearbejdning vigtige elementer i
sikkerhedsarbejdet, da trafikanters fejl og uvaner (den menneskelige faktor) er medvirkende uheldsfaktor i
mere end 90% af færdselsuheld. (”Hvorfor sker ulykkerne” – Havarikommissionen 2009)
*) Overløb fra godkendt budget er i alt 4,0 mio. kr. i årene 2020-2022. De sidste 2 mio. kr. for disse år er
medtaget i.f.m. TMan-057 Cykelsti-pulje.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Beskriv (eks. indsatser jfr. Plan- og Bæredygtighedsstrategien)

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen direkte konsekvenser
Konsekvenser for service til borgerne:
Bidrager til øget tryghed og sikkerhed for kommunens borgere, når de bevæger sig i trafikken.
Personalemæssige konsekvenser:
Nej
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ældreråd, Handicapråd og Landsbyudvalg.
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant

