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  GENERELT Anders Hilbert  |   61 79 77 99  |  ah@sikreveje.dk: 
 
Afspærringsgruppen: FOKUSOMRÅDER OG ARBEJDSPLAN FOR 2017  
 
SIKRE VEJE’s Netværksgruppe for Afspærring har på deres møde i januar 2017 fastlagt deres fokusområder 
og arbejdsplan for 2017. Gruppen vil i 2017 fokusere på en række konkrete emner og målrette deres 
kommunikation over for branchens forskellige interessenter, der er afspærringsentreprenører, 
myndigheder og kunder.   
 
Læs mere >>  http://kortlink.dk/sikre-veje/ps28     (Afspærringsgruppens fokusområder og arbejdsplan for 2017 – PDF-fil) 
 
 

Trafiksikkerhed: FLERE DRÆBTE I TRAFIKKEN  
 
Foreløbige tal fra Vejdirektoratet peger på, at 215 mennesker mistede livet i trafikken i 2016. Det er det 
højeste tal siden 2011. Antallet af dræbte er steget for både fodgængere, cyklister, motorcyklister og 
bilister i 2016  
 
Læs mere >>  http://kortlink.dk/vejdirektoratet/ps24     (Vejdirektoratet Nyheder) 
 
 

Nye skilte: NYE SKILTE GIVER BEDRE KØRETUR  
 
I et pilotprojekt har Vejdirektoratet testet nye skilte, der skal fordele trafikken bedre på seks strækninger i landet. Over halvdelen 
af testbilisterne oplevede, at de kom hurtigere frem. 

 
Læs mere >>  http://kortlink.dk/vejdirektoratet/ps25    (Vejdirektoratet Nyheder) 
 
 

  MEDLEMSMØDE Anders Hilbert  |   61 79 77 99  |  ah@sikreveje.dk: 
 
Nyt medlemsmøde: KOM OG HØR OM AALBORG KOMMUNES ANLÆGSPLANER  
 
SIKRE VEJE og Dansk Vejforening har de seneste år med stor succes arrangeret medlemsmøder, hvor en 
udvalgt kommune informerer om deres infrastrukturprojekter og kommende udbud. I år skal vi til Aalborg 
Kommune, der har rigtig meget på skemaet, hvad angår byens infrastrukturprojekter. Vi skal blandt andet 
høre om infrastrukturen ved det nye universitetshospital og Egnsplanvej, som er et nyt vejanlæg syd om 
Aalborg. Mødet finder sted mandag den 24. april 2017 kl. 10:00-13:00.    
 
Læs mere >>  http://www.sikre-veje.dk/Om-os/Medlemsmoede/      (Program og tilmeldingsblanket) 

 
 

  HVAD SKER DER…? Anders Hilbert  |   61 79 77 99  |  ah@sikreveje.dk: 
 

Vejkalenderen: VEJ- OG TRAFIKARRANGEMENTER 
Asfaltindustrien samler løbende information om møder, konferencer mv. på vej- og trafikområdet. 
 

Læs mere >> http://www.asfaltindustrien.dk/Vejfolk/Vejkalender/   

 

Mødeaktiviteter: SIKRE VEJE’S KOMMENDE MØDER 
I kalenderen på vores hjemmeside finder du alle SIKRE VEJE’s kommende møder. Materiale til møderne 
bliver løbende lagt op på medlemsdelen.  
 

Læs mere >>   http://www.sikre-veje.dk/Om-os/Kalender/  
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