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Spørsmål 103 (2022) fra Fred Løwe (H): Oppfølgingsspørsmål til spørsmål 94: 
"Nordbykollen rundt" en populær fottur for mange 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Fred Løwe (H) 

Dato: 
Saksnr: 

19.09.2022 
22/00048-103 

  Deres ref:    
    
  

         
 

  

 
 
Viser til deres svar i spørsmål 94. 
 
Da svaret har skapt litt engasjement, er mitt oppfølgingsspørsmål: 
 
Gjelder svaret denne aktuelle p-plass eller er det en sammenblanding med andre arealer i 
området? 
 
Svar: 
 
 
Svaret gjelder den aktuelle p-plassen.  
Rådmannen er ikke kjent med at det har vært utfordringer med tilgjengelige parkeringsplasser 
for turgåere i området, men det er antatt at det kan oppstå ytterligere behov når det åpnes nytt 
utsiktstårn på Nordbykollen. I den forbindelse vil det vurderes om det er behov for å utvide p-
plassen for også å gi et bedre tilbud til turgåere. 
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Viser til deres svar i spørsmål 94.

Da svaret har skapt litt engasjement, er mitt oppfølgingsspørsmål:

Gjelder svaret denne aktuelle p-plass eller er det en sammenblanding med andre arealer i
området?

Svar:

Svaret gjelder den aktuelle p-plassen.
Rådmannen er ikke kjent med at det har vært utfordringer med tilgjengelige parkeringsplasser
for turgåere i området, men det er antatt at det kan oppstå ytterligere behov når det åpnes nytt
utsiktstårn på Nordbykollen. I den forbindelse vil det vurderes om det er behov for å utvide p-
plassen for også å gi et bedre tilbud til turgåere.
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