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Høring om det strategiske vejnet 

 

ITD – brancheorganisationen for den danske vejgodstransport – hilser Vejdirektoratets oplæg til 

initiativer til bedre sikring af trafikafviklingen ved hændelser på eller i tilknytning til vejnettet 

velkommen. ITD støtter fuldt op om den første udpegning af strategiske veje og etableringen af de 

skitserede indsatser forbundet hermed. 

 

Indsatserne giver så god mening mht. at reducere generne for trafikken ved vejarbejder, uheld og 

arrangementer, at der bør ske en løbende udbredelse så hurtigt som muligt til det øvrige vejnet. 

 

Indsatsen, der skal forpligte den statslige og de kommunale vejmyndigheder til at koordinere og så 

vidt muligt samarbejde om vejarbejderne, er vigtig, men koordinations- og samarbejdsforpligtelsen 

bør søges udvidet til også at omfatte ledningsejerne. 

 

Vi ser også etableringen af strategiske vejnet med faste omkørselsveje, faste aftaler med politiet, 

anvendelse af elektroniske trafikinformationstavler, mv. som supergode tiltag til at reducere 

generne ved vejarbejder, uheld og forskellige arrangementer.  I den forbindelse anmoder vi om at 

sikre, at den tilknyttede trafikinformation og rutevejledning kan forstås og efterleves af 

fremmedsprogede trafikanter, og at den etablerede praksis med at udføre vejarbejder om natten 

fastholdes.  Det er ligeledes vigtigt for godstransportens muligheder for at overholde gældende 

køre- og hviletidsregler, at der anvises alternative hvilepladser for lastbilerne i de tilfælde trafikken 

ledes uden om eksisterende rastepladser – eller i de tilfælde de faste omkørselsruters længde 

medfører en overskridelse af den maksimalt tilrådelige afstand mellem pausemulighederne (ca. 30 

km ifølge Vejdirektoratets rapport ”Rastepladser langs motorveje” fra 2009). 

 

 

Vi har ikke yderligere bemærkninger til planerne. Vi ser frem til, at de besluttes og implementeres, 

og vi stiller os naturligvis til rådighed i det videre forløb. 
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