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Høring:
Hermed udsendes forslag til ”Drift af veje og stier – Almen drift” i offentlig høring.
Forslag og høringsbrev findes på www.vejregler.dk under høringer. Alle er velkommen til at komme med
høringssvar.
Baggrund
Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 er under opsplitning i 4 nye håndbøger med hvert sit emne. Almen
drift er nu klar til offentlig høring, mens de 3 andre er under udarbejdelse.
Konsekvenser
Almen drift er en håndbog, der som målgruppe hovedsagelig har kommunale tekniske forvaltninger.
Indholdet er renhold, græsslåning, drift af afvandingselementer, drift af beplantning samt
ukrudtsbekæmpelse. Håndbogen behandler den rutinemæssige udførelse i forhold til almen drift og tjener
som overbygning på vejreglerne Vedligehold af færdselsarealet og Vedligehold af det færdselsfrie areal.
Fælles for driftsarbejder er, at der ikke kun findes én rigtig måde at udføre arbejdet på, men at arbejdet skal
tilpasses lokale forhold. Det beskrevne er således et udtryk for ”best practice” i de kommunale tekniske
forvaltninger.
De væsentlige ændringer er:
 Opdatering af tekst til nuværende ”best practise”
 Tilføjet nye afsnit om hhv. Græsslåning, Afvanding og Beplantning.
Endelig vejregelhåndbog vil blive afstemt med håndbøgerne om Udstyr og Inventar, når disse kommer i
offentlig høring.
Tekniske kommentarer
Vejregelsekretariatet skal med nærværende høringsbrev anmode Dem om at kommentere det tekniske
indhold i håndbogen.
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 24. oktober
2017, hvorefter den endelige vejregelhåndbog vil blive udarbejdet.
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Svar kan sendes til:
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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