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TRAFIKKKILTING IFM VESTMYRA SKOLEOMRÅDE

Vedlegg: 1. Reguleringsplankart benevnt Vestmyra skolesenter.

2. Karttsnitt av Gymasveiområdet påtegnet skiltforslag og plassering av fysisk stengsel.
3. Karttsnitt av området ved parkeringsplassen påtegnet skiltforslag.

4. Karttsnitt av området krsset Fuglevegeniegrevegen påtegnet skiltforslag
5. Karttsnitt av området krsset Farvikvegen/Hegrevegen

Sammendrag:

Vestmyra skoleområde er regulert med nye trafikkløsninger som bL.a. innebærer ny hovedveg
fra Fugleveien til Farvikveien delvis langs eksisterende gang/sykkelveg langs boligfeltet
Vestmyra. Like nord for skolene er det anlagt en ny stor parkeringsplass som skal dekke
parkeringsbehovet for både Fauske videregående skole og Fauske ungdomsskole.

Trafikkløsningene skal sikre skolebara en tygg og god ferdsel i spennet mellom motorisert
ferdsel og gående/syklende.

Trafikken på dette nye trafikkområdet er bL.a. ment å avlaste nåværende trafikk til skolene på
Kirkevegen.

Saksopplysninger:

Trafikk-/vegsystemet er fastlagt i reguleringsplan benevnt Vestmyra skolesenter, godkjent den
27.06.2005.

Veger og parkeringsplass er opparbeidet over tid og nesten ferdigstilt til september i år.
Anlegget er tatt i bruk ved skolestart i år, men intensjonen med redusert trafikk på Kirkeveien
kan ikke effektueres før nødvendig og riktig skilting er etablert.

Vegstykket Hegreveien fra Farvikveien til parkeringsplassen er ikke ferdigstilt med asfalt.

For å få dette veg-/parkeringsystemet formelt godkjent hva angår nødvendig offentlig skilting
fremmes det et forslag som må godkjennes av PLUT og videresendes til Statens vegvesen for
endelig godkj enning.



Saksbehandlers vurdering:

Hastighet på Hegreveien foreslås delt ved at det legges opp til soneskilt med 30 kr/t fra
Farvikveien til øst for parkeringsplassen, og 50 kr/t herfra til Fugleveien. Se karttsnitt nr 3,4

og 5.

På parkeringsplassen er det anlagt gang/sykkelveg mellom parkeringsplassene for de
forskjellge skolene. Her foreslås det satt opp skilt nr 522, gang/sykkelveg. Samme skilting
settes opp i samme type veg mot barnehagene. (3 skilt) vist på kartutsnitt nr 3.

Der hvor bussene skal stanse og slippe av/ta på passasjerer settes det opp skilt nr 512
(bussholdeplass) som vist på kartutsnitt nr 3.

Gang/sykkelvegen mellom parkeringsplassene passerer Hegreveien og den interne veien sør i
parkeringsplassen. Det foreslås derfor at det anlegges merket gangfelt som skiltes med skilt nr
516v og h på 2 steder som vist på karttsnitt nr 3.

I vegen fra parkeringsplassen mot skolene foreslås det satt opp skilt nr 306.1 (forbudt for
motorferdsel) med underskilt som angir: Gjelder ikke bevegelseshemmede, og transport hvor
kommunen har gitt dispensasjon. Slik dispensasjon må forordnes slik at dette er
kontrollerbart. Se karttsnitt nr 3.

I Gyrnasveien foreslås det satt opp skilt nr 306.1 (forbudt for motorferdsel) med underskilt
som angir: 0700-1500. Dette betyr at det ikke er tilat å kjøre inn forbi skiltet i nevnte
tidsperiode. Ut over tidsangivelsen vil opparbeidede parkeringsplasser kunne nyttes ifr
idrettsanleggene. I starten av Gyrasveien settes det opp skilt nr 527.1 som angir at dette er
en blindveg.
Se karttsnitt nr 2.

Ved enden av Gyrnasveien settes det opp en fysikk sperrng som permanent skiler
motorisert ferdsel fra denne veien mot skolene. Se kartutsnitt nr 2.

Rådmannen ber PLUT ta stiling til anførte forslag til skilting.

INNSTILLING:

Følgende skilting vedtas for Vestmyra skoleområde:
1. I Gyrnasveien skiltes det forbud for motorferdsel (nr 306.1) i et avgrenset

tidsrom (0700-1500) som angitt på karttsnitt nr 2. Videre settes det opp skilt
for blindveg (nr 527.1) i krsset Kirkeveien/Gyrnasveien. Gyrnasveien
stenges fysisk mot skolene.

2. Hastigheten langs Hegreveien sonedeles med en del gitt hastighet 30 kr/t og
en del gitt 50 krt som angitt på kartutsnitt nr 3, 4 og 5.

3. Gang/sykkelvegen som deler parkeringsplassen gis skilt for dette (skilt nr 522)
som angitt på kartutsnitt nr 3

4. Der motortrafikken passerer gang/sykkelvegen merkes/anlegges det

gangvegfelt som også skiltes særskilt med skilt nr 516v og h som vist på
karttsnitt nr 3.



5. Der bussene stopper angis dette med bussholdeplasskilt (nr 512) som vist på

karttsnitt nr 3.

6. I vegen fra parkeringsplassen mot skolene foreslås det satt opp skilt (nr 306.1)
som angir forbud for motorferdseL. Under dette skiltet settes det underskilt som
angir: Gjelder ikke bevegelseshemmede, Varetransport, Vaktmester.
(Det forutsettes at kommunen gir særskilt dispensasjon som kan dokumenteres
ved kontroll). vist på kartutsnitt nr 3.

PLUT-080/09 VEDTAK- 24.11.2009

Truls Larsen (FRP) foreslo:
Punkt 6: Veien rundt pareringsplassene skiltes med enveiskjøring.
Punkt 7: Skiltet Fauske vg. skole i krysset Farvikveien/Hegreveien settes i grøft.

Ronny Borge (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes inntil andre berørte parter har uttalt seg til saken.

H's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes inntil andre berørte parter har uttalt seg ti saken.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Berørte parter v/ Fauske videregående skole, Politiet/Lensmannen, SB Nordlandsbuss og
Vestmyra skolesenter har blitt tilsendt sakens dokumenter/Kart i brev av 1.12.09.
Partene er bedt om å gi kommentar/tilbakemelding innen 3.1.2010.

Ved frstens utløp har følgende gitt tilbakemelding:
Fauske videregående skole, avd. Vestmyra
Vestmyra skolesenter

vedlegg 6

vedlegg 7

Kommentar til vedlegg 6:
Skolen ber om at parkering forbudt i Gymnasveien utvides til kl 1600. Dette antas OK.

Ii
Videre ber skolen om at det settes opp parkeringsskilt( 00) for forflytningshemmede ved
skolen på anviste plasser. På interne områder for skolene bes skoleledelsen bestemme hvilke
behov og hvor de finner det formålstjenlig å sette opp denne type skilt. Dette vil også være
aktuelt for Vestmyra skolesenter, noe de har anført i sin uttalelse.

Kommentar til vedlegg 7:
Vestmyra skolesenter ber om at det vurderes å ha 3 O kr/t på hele Hegreveien. Et moment
som rådmannen har lagt til grnn i sitt forslag er at fartsgrenseskiltet slik det er foreslått
kommer nærmere parkeringsplassen hvor det er viktig at hastigheten er lav og at de kjørende
da mer tar hensyn til denne hastigheten. Vegstrekningen som gis anledning til å ha 50 kr/t vil
ha god breddekapasitet med gang/sykkelveg parallelt og helt adskilt.



Rådmannens forslag om fysisk sperrng av Gyrnasveien inn til skolene er bemerket.
Rådmannen har ikke tatt stiling til hvordan denne sperrngen skal utformes men den må
stoppe bruk av bil inn til skolene på denne vegen. Bruk av bom kan være aktuelt.
Problem benevnt knyttet til sykebil og brannbil anses ikke som et problem så lenge som disse
behov er dekket ved at de kan kjøre inn til skoleområdet både fra nord og fra øst forbi
Idrettshallen.

Behov knyttet til vaktmestertjeneste mv. vil være dekket ved dispensasjonsskilting
(underskilt). En utfordring i denne sammenheng vil være å vurdere hvordan en slik
dispensasjon skal dokumenteres slik at den blir kontrollerbar. Her oppfordres Statens
vegvesen/Politiet å komme med forslag.

NY INNSTILLING:

Følgende skilting vedtas for Vestmyra skoleområde:
1. I Gyrasveien skiltes det forbud for motorferdsel (nr 306.1) i et avgrenset

tidsrom (0700-1600) som angitt på karttsnitt nr 2. Videre settes det opp skilt
for blindveg (nr 527.1) i krsset Kirkeveien/Gyrnasveien. Gyrasveien
stenges fysisk mot skolene.

2. Hastigheten langs Hegreveien sonedeles med en del gitt hastighet 30 krt og

en del gitt 50 krt som angitt på kartutsnitt nr 3,4 og 5.
3. Gang/sykkelvegen som deler parkeringsplassen gis skilt for dette (skilt nr 522)

som angitt på karttsnitt nr 3
4. Der motortrafikken passerer gang/sykkelvegen merkes/anlegges det

gangvegfelt som også skiltes særskilt med skilt nr 516v og h som vist på
karttsnitt nr 3.

5. Der bussene stopper angis dette med bussholdeplasskilt (nr 512) som vist på
karttsnitt nr 3.

6. I vegen fra parkeringsplassen mot skolene foreslås det satt opp skilt (nr 306.1)
som angir forbud for motorferdseL. Under dette skiltet settes det underskilt som
angir: Gj elder ikke bevegelseshemmede, Varetransport, Vaktmester.

(Det forutsettes at kommunen gir særskilt dispensasjon som kan dokumenteres
ved kontroll). vist på kartutsnitt nr 3.

PLUT-007/10 VEDTAK- 26.01.2010

Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag:
1. Skilt forbud mor motorferdsel (306.1) settes opp i krsset Kirkevn./Gymnasvn. med
underskrft: Kjøring til Haganesvn. tilatt.

2. Hastigheten i hele Hegreveien skiltes med soneskilt 30-sone i krysset
Fuglevn./Hegreveien, og som foreslått i krysset Farvikvn./Hegrevn.

7. Parkeringsplassen skiltes som envegskjørt med innkjørsel fra Farvikveien og
innjøring forbudt når man kommer fra Fugleveien.



Saken ble enstemmig oversendt til administrasjonen med forslag til endringer samt å
se på området ved Idrettshallen. Saken behandles i neste møte.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Vedtaket i PLUT av 26.01.2010 er nå innarbeidet i vedleggene 2-1,3-1 og 4-1.

NY INNSTILLING:

Følgende skilting vedtas for Vestmyra skoleområde:
1. I Gyrasveien skiltes det forbud for motorferdsel (nr 306.1) i et avgrenset

tidsrom (0700-1600) som angitt på kartutsnitt nr 2-1. Videre settes det opp
skilt for blindveg (nr 527.1) i krsset Kirkeveien/Gyrasveien. Gymnasveien
stenges fysisk mot skolene.

2. Hastigheten langs Hegreveien reguleres ved at det settes opp skilt nr 366 (sone
for 30 krt) som angitt på karttsnitt nr 4-1 og 5.

3. Gang/sykkelvegen som deler parkeringsplassen gis skilt for dette (skilt nr 522)
som angitt på karttsnitt nr 3-1

4. Der motortafikken passerer gang/sykkelvegen merkes/anlegges det

gangvegfelt som også skiltes særskilt med skilt nr 516v og h som vist på
kartutsnitt nr 3-1.

5. Der bussene stopper angis dette med bussholdeplasskilt (nr 512) som vist på
karttsnitt nr 3-1.

6. I vegen fra parkeringsplassen mot skolene foreslås det satt opp skilt (nr 306.1)
som angir forbud for motorferdseL. Under dette skiltet settes det underskilt som
angir: Gjelder ikke bevegelseshemmede, Varetransport, Vaktmester.
(Det forutsettes at kommunen gir særskilt dispensasjon som kan dokumenteres
ved kontroll). vist på kartutsnitt nr 3-1

7. For å skape god flyt og ønsket sikkerhet i trafikken på parkeringsplassen
etableres det envegskjøring som angitt på karttsnitt nr 3-1. Skilt nr 302
(envegskjøring) settes opp slik at det etableres kjøring i ytterkant av
parkeringsplassen og at denne foregår ved innjøring fra vest. Det vil også
være anledning til å kjøre inn fra øst men her bare til første innjøring. Ved
alle utkjøringene fra parkeringsplassen settes det opp skilt med påbudt
svingretning, skilt nr 402.5

Ragnar Pettersen
rådmann

Utskrift sendes:

Leder plan/utvikling til videre
forføyning





'Vedlegg nr 2-11

Forslag skilting i Gymnasveien (med grunnlag i vedtatt reguleringsplan)

Skiltene settes opp nærest mulig Kirkeveien
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