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Byrådet vedtager ny trafikpolitik
Rønnedevej 9

Byrådet vedtog på sit møde den 8. juni en ny trafikpolitik. Politikken
udstikker rammerne, de overordnede mål og vigtige temaer for kommunens
fremtidige indsats på området.
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Med trafikpolitikken ”Altid en grøn vej” vil kommunen fremme en helhedsorienteret
trafikindsats på tværs af geografi og transportmidler, der er i tråd med kommunens
samlede vision. Den fokuserer i særdeleshed på områderne mobilitet, bidrag til en
sund og tryg kommune samt understøtning af kommunens vækst.
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”Jeg er meget tilfreds med den nye trafikpolitik. For mig som udvalgsformand er
det afgørende, at vores indsats sætter borgernes og virksomhedernes behov i
centrum, og at den gennemføres ud fra ønsket om at styrke en gennemtænkt og
sammenhængende udvikling – det synes jeg, at vi med den nye politik er nået i
mål med”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen.
Resultat af inddragende proces
Som led i opstilling af trafikpolitikken afholdt kommunen i efteråret 2014 en
workshop, hvor der deltog medlemmer af Klima- og Miljøudvalget og
repræsentanter fra direktionen, Skolecentret, Teknik- og Miljøcentret, Vej- og
Ejendomscentret, Landsbyforum, Movia samt Midt- og Vestsjællands Politi.
Her kom det blandt andet frem, at der var et ønske om et større fokus på, at
trafikpolitikken skal understøtte sammenhængen i kommunen, både geografisk og
funktionelt, at trafikpolitikken skal understøtte kommunens vision om at tiltrække
nye borgere og virksomheder, samt have et større fokus på de bløde trafikanters
vilkår.
Fokus på bæredygtig transport
Trafikpolitikkens undertitel “altid en grøn vej” afspejler fokus på bæredygtig
transport, og at der altid skal være grønne muligheder for valg af transportmiddel.
Titlen henviser samtidig til, at Ringsted Kommune ligger midt i naturen, og at
trafikpolitikken medvirker til at tydeliggøre den natur og trække den ind i byen og
langs færdselsårerne.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
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