Pilotprojekt:
Snebro i Taulov Transport Center, Danmark C

Formål:
Formålet har været at få etableret en snebro til alle de køretøjer, danske såvel som udenlandske,
der har behov for at få skrabet sne og is af taget for at mindske risikoen for ulykker med nedfald af
is etc. fra lastbiler i vinterperioden for dermed at højne trafiksikkerheden for alle trafikanter i
området Taulov Transport Center. – Fredericia kommune har bl.a. som mærkesag
mobilitetsnetværk og en høj profilering af KRAM og området som cykelby, hvorved der er mange
bløde trafikanter, og Taulov Transport Center har med etablering af en snebro ønsket at støtte op
omkring trafiksikkerhed, så det kan føles trygt at færdes i området også når sne og frost sætter
ind.
Forløb:
Taulov Transport Center har været initiativtager til opførelse af snebroen, der blev indviet den
2.12.2014, og har med velvillighed fra Fredericia kommune og OK i særdeleshed fået en unik og
absolut synlig placering hos OK’s Tankanlæg. – Snebroen er en stålkonstruktion med mål og
dimensioner så også modulvogntog kan benytte den i ”one go”. Snebroen opfylder kravene til en
sådan med påmonterede koste/børster, der er fastgjort i kæder med få meters afstand. Belysningen
på stedet gør, at snebroen også er meget synlig om natten.
Markedsføring:
Indvielsen foregik med flot fremmøde fra den lokale presse og interessenter. Der var forlods
udsendt invitationer til medlemmer og andre interesserede, og der har været fin omtale i de lokale
medier, ligesom det efterfølgende har været i P4 Trekanten. Vi vil endvidere nu komme på
landkortet E45. På broen er i øvrigt anført navne på donationerne.
Evaluering:
Siden indvielsen den 2.12.2014 har vi været forskånet for de store mængder sne, men vi har haft
en del frost, og det er glædeligt med den synlighed broen har, at vi har kunnet konstatere flittig
brug af snebroen af såvel nationale som internationale køretøjer. Endvidere har vi sørget for god
skiltning på både dansk, tysk, engelsk og russisk. Taulov Tranport Centers område fik kommunal
opgradering omkring snerydning i 2013, så den side af sagen er således også afklaret.
Med ovenstående initiativ har vi i Taulov Transport Center ønsket at være med til at styrke og
signalere øget trafiksikkerhed; men vil da også pointere, at det ikke havde været muligt for
nuværende uden den flotte donation fra FDE Fonden.
FDE Fonden vil over en 3 årig periode følge erfaringerne med brugen af snebroen .

