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PARKERING AV TRAILERE OG BOBILER I FAUSKE SENTRUM

Vedlegg: e-post m/vedlegg fra Fauske parkering AS datert 4.6.2010

Saksopplysninger:

Fauske parkering AS har tatt opp parkeringsproblematikken med traìlere og bobìler i sentrum.

I Fauske sentrum ble oppgradering av parkerings- og rekreasjonsarealene mot sjøen ferdigstìlt
året 2007. Hovdedelen av arealene er avsatt tìl parkering mot avgift mellom kl 0900 til kl 1700
hverdager og fra kl 0900 til kl 1500 på lørdager. Søndager og hellgdager er det ingen avgift.
Arealene har en gjennomsnittsdekning årlig på 27 %.

Arealene er delt inn i lommer for parkering og er steinbelagt, beplantning med busker omslutter
arealene. Arealene er konstruert for personbìl parkering.

Problematikk:
Når større kjøretøy med store overheng fra bakaksel som bobiler, større varebiler, traìlere osv,
parkerer, rygger disse inn i grøntarealene, lyspunkter osv.
Trailere, busser og andre store kjøretøy lager store avleiringer av dekk, videre presses brosteiner
opp av grunnen når momentet mellom drivaksel og hjelpeaksel bli for stort. Tìlgrsing av
brustein fra lekkasjer er også et problem.
Bobilcamping i sentrum kan medføre økt forsøpling på parkeringsarealene. Vinterstid er særlig
trailerparkering et stort problem for snørydding.

Saken er sendt til høring hos Fauna KF og Fauske Næringsforum inkl markedsrådet. Evt
merknader blir ettersendt eller lagt fram i møtet.

Saksbehandlers vurdering:

Det må tas hensyn til at Fauske skal vær en åpen by, der alle er velkommen, det må derfor legges
tìl rette for alle typer kjøretøy.

Vareleveranser til butikkene i Amfi skjer fra kl 0700 til kl 1700 på hverdager og sporadisk på
lørdager og ingen leveranser på søndager og hellgdager.

Trailerene og bobiler kan henvises til parkering på sirkustomta mellom kl 1800 til 0700 på
hverdager og i helgene fra kl 1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen.



Sirkustomta vil i hovedsak være disponibel mellom kl 1800 tìl 0700 hverdag og i helgene.

INNSTILLING:

Områdene fra Brygga Hotell til ieA, fra Sjøgata ned til sjøen, stenges for parkering for
bobìler og kjøretøy over 3,5 tonn mellom kl 1800 tìl kl 0700 hverdager, i helgene fra kl
1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen.

Det skiltes for parkering av trailer og bobiler på Sirkustomta ved brannstasjonen.

Ragnar Pettersen
rådmann
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Fra: "Berit Vestvann Johnsen" -(berit.johnsen(§fauske.kommune.no~
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-----Original Message-----
From: Leif Lindstrøm ~leif. lindstrom~sbnett. no?
To: berit. j ohnsen~fauske. kommune. no
Date: Fri, 04 Jun 2010 13:20:11 +0200
Subj ect: Forslag til vedtak ekstra møte plan utvalget

Hei Berit Etter oppdrag fra orfører Odd, der j eg ble bedt om å
lage et forslag med innhold til en sak som skal tas med i det
erstraordinære plautvalg møte, om et skilt vedtak som må avgjører
i utvalget Har prøvet å ski v deu j eg tror du trenger for å lage en
sak på dette. Er det noe du lurer på kan du bare ringe meg tel
95960255 Mvh leif Lindstrøm Fauske Parkering

Vedlegg:

Fil: Innstiling til planutvalget
regulering parkerin trailer og bo
biler.doc

Størrelse:
36k

Innholdstype:
application!msword
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Fauske Kommune
Planutvalget

Vår ref.: L.L Deres ref.: Dato: 04.06.2010

Forslag til innstillng skiltvedtak

Historikk:
Fauske fikk ferdigstit sin parkering og rekreasjon arealer, mot sjøen, året 2007.
Hovedarealene er tiegnet parkeringsarealer mot avgift mellom kl 0900 ti kl 1700 hverdag og
lørdager fra kl 0900 ti kl 1500. Søndager og hellgdager er det ingen avgift.
Arealene har et gjennomsnit dekning % årlig på 27 %.
Arealene er delt inn i lommer for parkering og er steinbelagt, med hekk og busker som omslutter
arealene. Arealene er konstruert for personbilparkering.

Problematikk:
Når større kjøretøy med store overheng fra bakaksel og ti bakerste del av bil, som bobiler, større
varebiler, trailere osv, parkerer, rygger disse inn i grøntarealene, lyspunkter osv.
Trailer, busser osv lager stor avleiring av dekk, videre presses brosteiner opp av grunnen når
momentet mellom drivaksel og hjelpeaksel bli for stort. Tilgrising av brustein fra lekkasjer er også
et problem.
Videre øker forsøplingen sterkt ved særlig bobilcamping i arealene. Vinterstid er særlig
trailerparkering et stort problem for snørydding.

Forslag ti Løsning:
Vi må ta hensyn til at Fauske skal være en åpen by, der alle er velkommen, turister også med
boM. Trailerne er en næringsaktør som er av største viktighet for det aktive næringsliv i Fauske.
Når det gjelder vareleveranser ti butikkene i Amfi, skjer disse fra kl 0700 ti kl 1700 hverdag og
sporadisk på lørdager og ingen leveranser på søndager og hellgdager.
Vi kan utmerket godt henvende traileren ti parkering på sirustomta mellom kl 1800 ti 0700.
For å ivareta turismen bør vi ikke stenge hele sentrum for disse, men vi bør begrense "vil"
campingen. I hovedsak bør disse kanaliseres ti de to utmerkede campingplassene vi har på
Fauske og som drives som næringsaktører på Fauske.
Ved å åpne sirkustomta for bobilene vii det være en fin promenade for turisten å vandre etter
promenaden langs hel kystlnje i sentrum.
Sirkustomta ligger "øde" mellom kl 1800 ti 0700 hverdag og helt øde i helgene

Postadr.: Postboks 73, 8201 FAUSKE
E-Post: parkering(gfauske.net

Tlf: 75 64 10 80
Faks: 75 64 10 81

arg. nr.: 987 265 973 MVA
Giro: 8951.10.33684
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Forsalg ti vedtak:
Områdene fra Brygga Hotell tiICA, fra Sjøgata ned ti sjøen, stenges for parkering for bobiler og
kjøretøy over 3,5 tonn mellom kl 1800 ti kl 0700 hverdager stenges lørdager mellom kl 1500 ti kl
0000. Søndager og helidager fra kl 0000 ti kIOOOO.

Det skiles for parkering av trailer og bobiler med henvising ti Sirkustomta ved brannstasjonen.

Med vennlig hilsen

Leif Lindstrøm
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