
1

Trafiksikkerhedsrådet 

Trafiksikkerhedsrådet i Jammerbugt Kommune er et rådgivende forum for 
kommunens beslutningstagere for at højne trafiksikkerheden på det kommunale 
vejnet. 

Formål
Rådets arbejdsområde er trafiksikkerhed bredt forstået. Rådet afgiver udtalelser 
som indgår som anbefalinger til brug i den kommunale beslutningsproces.
 
Rådet gennemgår planlagte trafiksikkerhedsmæssige tiltag for at komme med 
input i forhold til forskellige trafikantgruppers færdselsbehov. Rådet kan dermed 
konstruktivt medvirke til at opkvalificere anlægsprojekter. 

Rådet vil typisk blive hørt forud for beslutninger om:
 anlæg af nye trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, f.eks. chikaner, 

indsnævringer, bump, m.v.
 etablering af hastighedsbegrænsninger
 anlæg af nye veje, kryds, cykelstier m.v.
 kampagner
samt forhold, som rådet i øvrigt finder falder ind under ansvarsområdet.

Rådet kan blive bedt om udtalelser forud for revidering af kommunens 
trafiksikkerhedsplan eller andre planer og sager, som berører trafiksikkerhed. 

Hvis rådet ikke kan blive enige om en fælles udtalelse, kan det enkelte medlem 
ført særstandpunkter til referat.

Rådet udtaler sig, men har ikke beslutningskompetence. Rådet har ingen 
selvstændig økonomisk beføjelse.

Rådets sammensætning
Rådet består af repræsentanter udpeget af forskellige trafikantgrupper, der 
benytter det kommunale vejnet, samt af repræsentanter fra politi og kommune. 
Formanden for rådet er den til hver en tid værende formand for Udvalget for Teknik 
og Miljø.

Følgende organisationer er indbudt til at deltage med en repræsentant:
 Nordjyllands Politi
 Færdselskontaktlærerne (som kan repræsenteres ved en SSP-konsulent)
 Landboorganisationerne
 Dansk Kørelærer Union
 Transportbranchen
 Handicaprådet
 Ældrerådet
 Folkeoplysningsudvalget
 Foreninger for motionscyklister
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Rådet kan suppleres med repræsentanter fra andre end de ovenstående 
organisationer. 

De udpegede repræsentanter bør være bosiddende i Jammerbugt Kommune for 
at sikre at medlemmerne har godt kendskab til kommunens vejnet. 

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen. 
Organisationerne udpeger en suppleant for deres ordinære medlem.

Teknik- og forsyningschefen og trafiksikkerhedsmedarbejderen deltager i rådets 
møder.

Forretningsorden
Trafiksikkerhedsrådet afholder som udgangspunkt tre ordinære møder om året. Ud 
over de ordinære møder kan der indkaldes til ekstra møder efter behov. På årets 
sidste møde fastlægges mødedatoer og mødetidspunkter for det følgende år.

Rådets møder følger et årshjul
Tema

1.kvartal (marts) Ulykkesstatistik
Driftsplan, inkl. årets budget
Præsentation af årets kampagner

2.kvartal (maj) Behandling af anlægsprojekter

3.kvartal 
(september)

Behandling af anlægsprojekter
Evaluering af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter
Præsentation af trafiktællinger

Der udsendes en dagsorden senest en uge inden mødet. Medlemmer af rådet kan 
anmode om at få punkter med på dagsordenen. Punkter til dagsordenen sendes 
til Teknik&Anlæg (veje@jammerbugt.dk) senest tre uger før mødet. Rådets 
medlemmer vil få besked, når dagsordenen er klar. Den offentliggøres på 
Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
 
Der er ikke offentlig adgang til rådets møder. Til møderne kan inviteres gæster, der 
vil være relevante i forhold til dagsordenen. Det kan være kommunale 
medarbejdere, eksterne konsulenter eller interessenter.

Efter hvert møde udfærdiges et referat med rådets udtalelser. Referatet 
offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Kommunen kan i særlige tilfælde bede medlemmerne om at komme med 
kommentarer til en aktuel sag, hvor det af tidsmæssige årsager ikke er muligt at 
vente til næste møde.
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