Mål for budget 2015 / Opfølgning 2015
Serviceområde 09: Trafik

Serviceområde

09 Trafik

Fokusområde

DNV Gødstrup – nye vejanlæg

Udfordring

Sikre et moderne og velfungerende vej- og stisystem der
fastholder Herning Kommune som en dynamisk bosætnings-,
uddannelses-, handels- og erhvervskommune og samtidig
sikre borgernes mobilitet og virksomhedernes
konkurrenceevne.

Mål

Der etableres et effektivt og velfungerende vej- og stinet
omkring det nye hospital i Gødstrup.

Veje til målet

Vesterholmvejs tilslutning til motorvejen og hospitalet
planlægges og koordineres med Vejdirektoratet.
Fordelingsvejen omkring hospitalet planlægges og udføres i
sammenhæng med hospitalsbyggeriet.

Status for målopfyldelse

Målet er opfyldt, idet arbejdet med Vesterholmvejs tilslutning til
motorvejen er godt i gang og udføres sammen med
motorvejsbyggeriet. Planlægningen af fordelingsvejen omkring
hospitalet er ligeledes godt i gang.

Opfølgning på
målopfyldelse
Kommentar

Serviceområde

09 Trafik

Fokusområde

Kollektiv trafik

Udfordring

Arbejde på fornyelse indenfor den kollektive trafik, som kan
modvirke den igangværende spiral med besparelser og
takstforhøjelser sammenholdt med nedgang i
passagererantallet og forringelse af kørselstilbuddet.

Mål

Sikre at den kollektive trafik-betjening er attraktiv for flest
mulige af kommunens borgere og gæster.

Veje til målet

Fortsætte samarbejdet med Midttrafik om optimering af
køreplaner samt følge med i udvikling af nye kørselsformer for
evt. implementering af disse.

Status for målopfyldelse

Målet er delvist opfyldt, idet ventefaciliteterne ved
bybusstoppestederne er forbedret flere steder med nye
læskærme.

Opfølgning på
målopfyldelse
Kommentar

Serviceområde

09 Trafik

Fokusområde

Grøn transport

Udfordring

Understøtte Klimaplanens mål om reduktion af drivhusgasser
fra transportsektoren.

Mål

Optimere trafikafviklingen i Herning by med særlig fokus på
fremkommeligheden for den kollektive trafik.
Fremme cyklismen og dermed overflytte bilture til cykel, så
trafikkens miljøbelastning begrænses mest muligt.

Veje til målet

Gennemføre tiltag i henhold til handlingsplanen for optimering
af signalanlæg i Herning by.
Fortsætte arbejdet omkring projektet ”HerningCykler”.
Gennemføre energibesparende foranstaltninger på vej- og
stibelysningen.

Status for målopfyldelse

Opfølgning på
målopfyldelse
Kommentar

Målet er opfyldt, idet
 Signalanlæg på Silkeborgvej er optimeret i forhold til
fremkommeligheden for busser.
 Der er etablere stitunnel under Trehøjevej og cykelstier
langs Vestergade og Gl. Landevej. Desuden er der
udarbejdet et cykelmagasin med cykel- og bykort og
gennemført forskellige event.
 Der er udskiftet ca. 1.000 ældre vejbelysningsarmaturer
til mere energivenlige LED-enheder.

