INVITATION TIL BORGERMØDE OM
TRAFIKSTRATEGI FOR HVIDOVRE

Kommunalbestyrelsen inviterer alle interesserede til borgermøde om udarbejdelsen af kommunens nye trafikstrategi. På
mødet kan du høre om fremtidens trafik i Hvidovre, inspirationsoplæg og komme med dit input til strategien.
Borgermødet finder sted onsdag den xx marts kl. 18-20, xxx,

PROGRAM
18:00-18:10
18:10-18:15
18:15-18:45
18:45-19:30
19:30-19:55
19:55-20:00

Velkomst, borgmester Helle Adelborg
Info om trafikstrategien
Fremtidens trafikale udfordringer for Hvidovre
Inspirationsoplæg
Fælles debat og opsamling
Tak for i aften

Har du ikke mulighed for at deltage i borgermødet, kan du
frem til den xx. xxx 2018 sende dit input til strategien på mail
plan@hvidovre.dk.
Har du spørgsmål til borgermødet eller trafikstrategien, er du
meget velkommen til at kontakte os på mail:
plan@hvidovre.dk.

Debat om

FREMTIDENS
TRAFIK
I HVIDOVRE

BAGGRUND OG FORMÅL

Et godt og effektivt transportsystem er en forudsætning for en velfungerende by.
Trafikken forbinder boliger, arbejdspladser og fritidsaktiviteter, og vi er afhængige
af at kunne komme ubesværet til, fra og igennem byen.
En velfungerende trafik har også stor indflydelse på vores bymiljø og samfundet
som helhed. Fokus på en grøn og effektiv trafik kan blandt andet:
• Begrænse miljø- og klimabelastningen
• Forbedre folkesundheden
• Skabe byliv, tryghed og øget sikkerhed på vejene
• Mindske spildtid i hverdagen
• Mindske trængslen på vejnettet
• Udvide virksomheders geografiske arbejdsmarked
• Skabe bedre driftsøkonomi i den kollektive trafik
• Sikre bedre udnyttelse af offentlige investeringer
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en trafikstrategi, der har til formål
at give en status på den eksisterende trafikale situation i Hvidovre. Trafikstrategien
skal også fungere som handleplan for fremtidens trafikale udfordringer og muligheder på kort og langt sigt.

Hvidovre er en forstadskommune, der er fuldt integreret i storbyområdet. Borgerne
rejser i vidt omfang ud af kommunen, når de skal på arbejde, har ærinder eller skal
til fritidsaktiviteter. Samtidig er der også et stort antal pendlere fra andre kommuner,
der arbejder i Hvidovre, og på Avedøre Holme og Hvidovre Hospital er der meget
trafik på grund af særligt mange arbejdspladser, besøgende og transporter.

Også hverdagstransporten til og fra mål inden for kommunegrænsen skal fungere
bedst muligt, så alle borgere oplever det som trygt, nemt og sikkert at færdes i
Hvidovre – både som fodgænger, cyklist og i bil.

BAGGRUNDSRAPPORTER

Rådgivningsvirksomheden COWI har udarbejdet to baggrundsnotater om status og
perspektiver for kollektiv trafik og den individuelle trafik i form af biltrafik, cykeltrafik og gang. Du kan læse analyserne på kommunens hjemmeside www.hvidovre.
dk/xxx

FREMTIDENS TRAFIK I HVIDOVRE
– HAR DU EN GOD IDÉ?

TRAFIKKEN I HVIDOVRE OG HOVEDSTADSOMRÅDET

Trafikken i Hvidovre påvirkes af forhold inden for og uden for kommunegrænsen.
Strategien fokuserer derfor både på løsninger i Hvidovre og på, hvordan kommunens trafik hænger sammen med nabokommunerne og resten hovedstadsområdet.
En stor udfordring for hovedstadsområdet og Hvidovre er trængsel på vejene og
overfyldt kollektiv trafik i myldretiden. Ifølge Trængselskommissionen forventes
denne udvikling kun at stige yderligere i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen ønsker borgernes bidrag til helt konkrete handlinger, løsninger og gode ideer til fremtidens trafik i Hvidovre. Det er både hvad angår kollektiv
trafik, bilisme og som blød trafikant. Har du en god idé til, hvordan man kan skabe
trygge og sikre skoleveje? Eller har du lyst til at fortælle os om, hvad kan få dig til at
vælge cyklen frem for bilen? Eller kender du måske en smuk indfaldsvej? Fortæl os
om dine gode idéer til fremtidens trafik i Hvidovre!
Du kan sende dine bemærkninger til Hvidovre Kommune til plan@hvidovre.dk eller
som post til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

