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Kristiansand, 31. januar 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Sykkelby om vinteren»

Jeg viser til din epost datert 28.01.2019, som lød:
«Spørsmål til ordfører
Sykkelbyen Kristiansand er nylig blitt kåret til Norges beste sykkelby. Miljøpartiet De Grønne lurer på hva
kommunen kan gjøre for at det skal være like trygt å gå og sykle til jobben etter store snøfall, som det er å
ta bilen? Se vedlagte illustrasjonsbilder fra mandag 28. januar ca kl 09, hjørnet Elvegata/Dronningensgate.
Som dere ser er sykkelveien i Elvegata blitt brukt som lagringsplass for snø.»

Svar fra ordfører
Både kommunen og Statens vegvesen prioriterer å rydde både kollektivtraseer og gang/sykkelveger høyest.
Ved store snøfall, slik som i helgen, kombinert med vind vil det være en periode der man ikke kan få full
fremkommelighet både i kjørebane og på g/s-vei. I de tilfeller vil kollektivtraseer være førsteprioritet, for å
sikre fremkommelighet for busser.
Denne helgen var alt av brøytemannskap ute, og i tillegg økte kommunen bemanningen ytterligere på eget
mannskap. Det ble arbeidet kontinuerlig gjennom helgen og man forsøkte også å sikre fremkommelighet i
boligfelt til mandag morgen, slik at folk kom seg på jobb. Snømengdene i sentrum tiltok i så stor grad at
man søndag måtte starte bort-transportering av snø, parallelt med at det fortsatt pågikk brøyting. I
mellomtiden må snøen lagres langs vei, og med de mengder som kom i helgen og fram til mandag morgen,
så er eneste mulighet for å sikre fremkommelighet for buss være å lagre snøen på fortau og gang/sykkelvei.
Bortkjøring og rydding av snø tar betydelig mer tid enn brøyting, og medfører begrensinger for både
syklende og gående mens det pågår. Både kommunen og statens veivesen jobber for at den perioden er så
kort som mulig, men det må påregnes at det under og like etter store snøfall vil være vanskelig
fremkommelighet på gang/sykkelveier.
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Dialog mellom kommunen og veivesenet om håndtering av snø i sentrum ble etablert allerede lørdag, og
kommunen startet bort-transportering av snø i samråd med veivesenet.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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