Udsendt i henhold til liste over høringsparter

Udsendt i henhold til vedlagte
høringsliste

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

24. august 2017
Peter Johnsen
pj@vd.dk
7244 3441
16/15673-18
1/3

Høring:
Hermed udsendes forslag til ”Årshjul for vintertjeneste” i offentlig høring.
Forslag og høringsbrev findes på www.vejregler.dk under høringer. Alle er velkommen til at komme med
høringssvar.
Baggrund
Vejledningen er udarbejdet med det formål at give indføring og overblik over de arbejdsopgaver, der skal
udføres af en vejmyndighed.
Konsekvenser
Vejledningen giver den ansvarlige medarbejder overblik over vintertjenesten for dermed at få bedre mulighed
for at planlægge de forskellige aktiviteter. Arbejdsopgaverne indenfor vintertjeneste er ofte forskudt
tidsmæssigt, som gør, at der er behov for en stillingtagen, længe før de reelle aktiviteter udføres. Fx kræver
gennemførelse af udbud en opstart lang tid før vintersæsonen starter.
Vejledningen anviser optimalt tidspunkt for igangsættelse af de enkelte aktiviteter.
Vejledningen er et elektronisk dokument, hvor der bl.a. henvises til relevante dokumenter med uddybende
beskrivelser. Henvisningerne er i form af links, som opdateres uafhængigt af vejledningen og som
kontrolleres årligt for relevans.
Tekniske kommentarer
Vejregelsekretariatet skal med nærværende høringsbrev anmode Dem om at kommentere indholdet i
vejledningen.
Redaktionelle kommentarer
Vejregelsekretariatet foreslår, at redaktionelle kommentarer i form af trykfejl, tegnsætning og rent sproglige
ændringer oplistes særskilt. Herved behøver de ikke en egentlig stillingtagen fra vejregelgruppens side,
hvilket kan lette behandlingen af de tekniske kommentarer.
Svarfrist
Vejregelsekretariatet skal venligst udbede sig Deres kommentarer til vejregelmaterialet inden den 29.
september 2017, hvorefter den endelige vejledning vil blive udarbejdet.
Svar kan sendes til:

Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Att.: Marianne Holm
eller via e-mail til:
mh1@vd.dk

Med venlig hilsen

Per Antvorskov
Afdelingsleder
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Faste høringsparter:
AAU, Institut for Byggeri og Anlæg
Asfaltindustrien
Brancheforeningen for Trafiksikkerhed
DTU, Institut for Transport
Dansk Byggeri
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Fodgængerforbund
Dansk Landskabsarkitektforening
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Transport og Logistik
Danske Busvognmænd
Danske Råstoffer
DI Transport
Forenede Danske Motorejere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Frederiksberg Kommune
International Transport Danmark
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunernes Landsforening
Københavns Kommune
Rigspolitiet
Rådet for Sikker Trafik
Trafikselskaberne i Danmark
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Vejdirektoratet
Erhvervs- og Vækstministeriet
3F.

Særlige høringsparter
Ingen.
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