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Svar på spørsmål til ordføreren om sms-varsling
Jeg viser til ditt spørsmål sendt inn pr epost 15. juni 2017.
Spørsmålet lød:
«Etter dagens trafikk-kaos i Kristiansand er det tydelig at det trengs bedre rutiner for å varsle
befolkningen når kapasiteten på vegsystemet er mindre enn vanlig. Kommunen har mulighet
til å sende sms til beboere i bydelene våre, for eksempel om behov for å flytte bilen pga
snørydding eller asfaltering. Kan ordføreren gå inn for at kommunen bidrar med direkte
informasjon til innbyggerne pr sms når det er viktig at flest mulig lar bilen stå, slik at busser
og ambulanser kommer fram?
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Miljøpartiet de Grønne»
Svar:
Takk for spørsmål. Jeg synes du lanserer et godt forslag!
Vi har ved flere anledning opplevd lange køer i forbindelse med utbedringer av veinettet.
Som følge av dette har både busser, personbiler og nyttetransport blitt forsinket med opptil
flere timer. Det gir et stort velferdstap for dem det gjelder, og det koster også næringslivet
penger.
SMS-varsling kan sendes ut før innbyggerne i byen setter seg i bilen for å kjøre til jobb. Det
er en fordel sammenlignet med veimeldinger på radio, som en ofte ikke hører før man
allerede er på veien.
Dersom vi kan begrense personbiltransporte på dager med redusert veikapasitet, vil det bli
enklere for bussen å komme frem. Det vil også gi økt fremkommelighet for dem som ikke har
mulighet til å velge kollektivt.
Jeg har vært i kontakt med administrasjonen. De har gitt tilbakemelding om at det er mulig å
få til en SMS-varsling til våre innbyggere, så fremt det er mulig å få til et samarbeid med
Veisentralen.
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SMS-varsling koster penger og ressurser. Det er også en del praktiske forhold som må
avklares.
Jeg har derfor anmodet administrasjonen om å fremme en sak om dette til rette politiske
organ slik at vi kan vurdere hvordan SMS-varsling kan organiseres, kostnader, nytte og om
nytteverdien står i forhold til kostnadene.

Med hilsen

Harald Furre
Ordfører
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