Pilotprojekt:
Snebro i Padborg
Formål:
Formålet har været at få etableret en snebro til alle de køretøjer, der har brug for at få skrabet sne
og is af taget for at mindske risikoen for ulykker med fygning fra lastbiler i vinterperioden og
dermed højnelse af trafiksikkerheden for alle trafikanter i Padborg området.
Forløb:
Aabenraa Erhvervsforening og Erhvervenes Hus Aabenraa har været initiativtager til opførelsen af
snebroen, der blev indviet den 30. november 2011. Snebroen er en metalkonstruktion på ca. 3
meter i ”gulvhøjde” (med rækværk ca. 4 meter høj), 1,2 meter i bredden og i en længde, som kan
passe til et modulvogntog ca. 25 meter. Der er trappe i den ene ende til at komme op på
platformen. Der er fastmonteret koste/børster, som sidder fastgjort i kæder med få meters afstand,
der skal gøre det nemt at skubbe sne og is ned fra taget af køretøjerne.
Markedsføring:
Indvielsen skete med stort fremmøde fra de lokale medier og lokale interessenter. Ved lanceringen
af snebroen er der blevet sendt nyhedsbreve ud til ca. 900 nyhedsbrevsmodtagere, deriblandt ca.
500 medlemmer i Aabenraa Erhvervsforening herunder et stort antal transportvirksomheder. Der er
lagt nyheder ud på www.gatedenmark.com. Da hele den lokale presse var inviteret til indvielse af
snebroen, var der en fin omtale i flere forskellige lokale medier og magasiner inden for transport og
logistikområdet.
Evaluering:
Ved inspektion i vinterhalvåret 2012 kunne det konstateres, at snebroen bliver flittigt benyttet.
Aabenraa Kommune har desuden indvilget i, at sørge for snerydningen ved snebroen.
Alle med tilknytning til transport og logistikerhvervet med færdsel i Aabenraa kommune, har nu fået
en snebro til fri afbenyttelse. Der er etableret et succesfuldt samarbejde omkring snebroen. Ved at
bygge snebroen i Padborg får vi signaleret, at der i området findes en vilje til at sætte ressourcer af
til at skabe en øget trafiksikkerhed i området.
FDE Fonden vil over en 3-årig periode følge erfaringerne med brugen af snebroen.

