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NY SKILTING I BUENILEITEBAKKN - ANLEGGING AV FARTSDUMPER

Vedlegg: 1. Brev av 30.09.05 til Fauske Næringsforum - ((Sdo_Titteb)

2. Brev av 16.09.09 til Fauske Ambulanse om forslag til tiltak i Buen/Leitebakken.
3. Epost fra Fauske Ambulanse av 05.11.09

Sammendrag:

Vedtatt reguleringsplan for Helsetunet omfatter bL.a. at det skal anlegges et fortau langs
Buen/Leitebakken. Da dette ennå ikke er realisert er det bestemt i PLUT at det skal være
gjennomkjøring forbudt på denne sterkningen. Politi og Vegvesenet har i ettertid inngitt
bemerkninger/anbefalinger om at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å kontrollere nevnte
begrensning. Rådmannen fremmer forslag om å sikre angitt hastighet (30 km/t) i området ved å
anlegge fartsdumper.

Saksopplysninger:

Vedtak om skilting for gjennomkjøring forbudt i Buen/Leitebakken er vedtatt ved brev av
12.07.05 fra Statens vegvesen.

Lensmannen i Fauske har fremmet en betenking vedr kontroll av nevnte skilting og anfører at
det er svært vanskelig å kontrollere gjennomgangstrafikk på strekningen.

Vegvesenet har i ettertid vurdert forhold ved nevnte skilting og anbefaler at skiltene for
gjennomkjøring forbudt fjernes.

Saken har vært drøftet i PLUT den 12.05.09 og skiltingen om gjennomkjøring forbudt anbefales
fjernet og erstattet med fartsdumper.

Fauske Ambulanse har vært tilskrevet med anmodning om å gi kommentar til eventuell
etablering av fartsdumper i Buen/Leitebakken. I epost av 5. nov.09 besvares denne henvendelsen
med at de ikke har merknad til det planlagte tiltaket.

Saksbehandlers vurdering:

Lensmannens betenkning om at det er svært vanskelig å foreta kontroll av gjennomkjøringen på
strekningen Buen/Leitebakken er viktig å ta hensyn tiL. Samme strekning er ellers skiltet som en
sone med fartsgrense 30 km/t. I anbefalinger gitt av Statens vegvesen i NA-rundskriv 05/17



anbefales det å anlegge farsdempende tiltak i tilegg til skilting der en vedtar fartsgrense 30
krt. Dette for å sikre at skiltet hastighet ikke overskrides.

Etablering av fartsdumper er et vanlig tiltak for å sikre at fartsgrensen 30 krt overholdes.

INNSTILLING:

1. Vedtatt skilting for gjennomkjøring forbudt på strekningen Buen/Leitebakken
oppheves.

2. For å forsterke og sikre skiltet lav hastighet (30 km/t) i Buen/Leitebakken anlegges
det fartsdumper tilpasset veier i området og norm for dette.

Ragnar Pettersen
Rådmann

Gudru Hagalinsdottir
Enhetsleder
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Fauske Næringsforum
Postboks 23
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Saksbehandler: Jan Erik Johansen - Telefon: 75600762 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 05/10477/JEJ Dato: 30.09.2005

VEDRØRENDE STENGING AV LEITEBAKKENIBUEN FOR
GJENNOMKJØRING

Viser til Deres brev av 21. september d.å..

Reguleringsplan for Fauske helsetun ble vedtatt i kommunestyret 14.12.04.

En del av planvedtaket lyder slik: "Det innføres gjennomJqøringforbudt ved skilting fra
Jernbanegata til £-6 via Buen/Leitebakken. "

Vegstrekningen Buen/Leitebakken er ikke dimensjonert for stor trafikkengde og spesielt
ikke for store kjøretøyer.
I planprosessen fremkom det merknader fra beboere i området om stor trafikk og mye støy
langs denne vegstrekningen. Vegstrekningen er mye benytet som gjennomkjøring (snarveg)
fra Jernbanegata til sentrum og omvendt.
Utbyggingen av Fauske helsetun medfører økt trafikk, både av biler og myke trafikanter.

Planvedtaket er altså fremkommet utfra en helhetsvurdering med vekt på ovenstående
momenter.

Når det gjelder pågående arbeid med Miljøgata og de trafikale problemer som dette medfører
er det allerede vedtatt at Leitebakken/Buen skal åpnes for gjennomkjøring frem til denne er
ferdigstilt.

Dette som en orientering.

Med hilsen

Wiggo Lauritzen
rådmann Ragnar Pettersen

leder plan/næring

Postadresse: ((Soa_Adm ((Soa_Postnm
((Soa _Poststed))
Besøksadresse: ((Soa _ Adr2))
E-post: postmottak(ffauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/895 L 07004 L 5

((Soa Tm) ((Soa_Fax))
Org. nr: 972 418 021
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Saksbehandler: Jan Nystad - Telefon: 75600616 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 09/8261/JNY Dato: 16.09.2009

NY SKILTING I BUEN/LEITEBAKKN - ANLEGGING AV
FARTSDUMPER

Vedlagt følger forslag til sak/vedtak vedrørende endring av skilting på nevnte strekning.

Før saken fremmes ønsker rådmannen uttalelse fra dere til saken. Vil fartsdumper være
problematisk?

Håper dere kan svare raskt.

Med hilsen

Gudru Hagalinsdottir
Enhetsleder

Paul Aakerli
Plansjef

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottak(ffauske.kommune.no

Telefon Faks
75 600600 75 600763

Bankgiro: 45550700348/8951 0700415

Org. nr: 972 418 021



Jan Nystad

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Gudrun Hagalinsdottir (gudrun.hagalinsdottir~fauske.kommune.noi
5. november 2009 14:42
Jan Nystad

Paul Aakerli
Fwd: Ang fartsdumper i Leitebakken

-----Original Message-----
From: Sverre Hagen 'Sverre.Hagen~nordlandssykehuset.no?
To: gudrun.hagalinsdottir~fauske.kommune.no
Date: Thu, 5 Nov 2009 14:37:25 +0100
Subject: Ang fartsdumper i Leitebakken

Hei
Viser til brev fra dere datert 16.09.09 ang ovenevnte sak.

Fauske Ambulanse har ingen merkander til saken

Med hilsen
Sverre Hagen
Enhetsleder
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