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SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE PÅ SAMLEVEI HJEMÅS, FAUSKE
Vedlegg: Brev av 29.04.10 fra beboerne langs samlevei Hjemås og kartutsnitt.

Kartutsnitt med påtegning av skiltforslag for fartsgrense på Hjemåsveien

Saksopplysninger:

Saken fremmes med grunnlag i brev av 29.04.10 fra beboerne langs samlevei Hjemås.

Saksbehandlers vurdering:

Beboerne langs samlevei i Hjemås søker å få nedsatt fartsgrensen på nevnte vei som tar av fra
E6. Området kan neppe fastlegges som tettbygd strøk og som sådan har vegen fartsgrense 80
kmt såfremt ikke annet er skiltet. Kommunen er skiltmyndighet for bestemmelse av fart på
kommunale veger. Dette fremgår av følgende:

§ 26. Myndighet for fartsgrenser m.m.
1. For bestemt vegstrekning kan Vegdirektoratet treffe vedtak om høyere fartsgrense

enn det som følger av Vegtrafikkloven § 6 annet ledd.

For bestemt vegstrekning eller sone kan det treffes vedtak om lavere fartsgrense
enn det som følger av Vegtrafikkloven § 6 annet ledd. Slikt vedtak treffes for
riksveg, fylkesveg og privat veg av regionvegkontoret og for kommunal veg av
kommunen. Dersom en sone ogs~ omfatter annen veg enn kommunal veg, treffes
vedtaket av regionvegkontoret.

Før vedtak treffes etter første eller annet ledd, skal politiet f~ uttale seg. Før
regionvegkontoret treffer vedtak, skal ogs~ kommunen f~ uttale seg.
Ved arbeid p~ offentlig veg kan det treffes midlertidig vedtak om en lavere
fartsgrense etter kapittel 14 i denne forskrift. For privat veg treffes slikt vedtak av
regionvegkontoret. For veger hvor kommunen har f~tt delegert vedlikeholdsansvar
etter vegloven treffes slikt vedtak av kommunen.

2. Regionvegkontoret kan treffe vedtak om et omr~de skal anses som tettbygd strøk
etter Vegtrafikkloven § 6 annet ledd og fastsette grensen for det tettbygde strøket.
Før regionvegkontoret treffer slikt vedtak, skal politiet og kommunen f~ uttale seg.
Omfatter omr~det bare kommunale veger, treffes slikt vedtak av kommunen etter
at regionvegkontoret og politiet har f~tt uttale seg.

Ønsket fra beboerne er fornuftig og støttes av kommunen som eier av vegen. Hvilken hastighet
som er riktig å nytte kan enten være 50, 40 eller 30 km/t. Rådmannen anbefaler at hastigheten



skiltes til 40 kmt og at dette skiltes med skilt ved staren av vegen. Det skiltes også for 40 kmt
for kjøring ut av området. Se vedlagte karutsnitt med påføring av skiltforslag.

INNSTILLING:

Samlevei Hjemås skiltes med en fartsgrense 40 km/t.
Fra starten av veien der den tar av fra E6 settes det opp skilt nr 362.40 for kjøring inn på
veien og 364.40 som opphevelse av fartsgrensen inn på E6. Videre settes det opp skilt nr
362.40 nær enden av veien.
Skilt settes opp i tråd med gjeldende regler for denne type skilt og som vist på vedlagte
karutsnitt.

Ragnar Pettersen
Rådmann
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Fauske, den 29.04.10

8201 Fauske.

TRAFIKKSIKKERHETS SAK:
SØKNAD OM NEDSATT F ASRTSGRENSE P Â SAMLEVEI HJEMÂS, FAUSKE.

For en del år siden ble samlevei Hjemås etablert av kommunen. Den ble ikke skiltet for maks
fartsgrense. Veien er dermed å betrakte som 80 km sone.

De fleste avpasser farten etter forholdene og kjører i ca 40-50 km. Det er noen spesielt
utenbygds ungdommer både med bil og motorsykkel som til tider kjører mye fortere og
skaper utrygghetsfølelser hos beboerne langs veien, spesielt de som har små barn.

På vegne av beboerne vil vi anmode kommunen å vurdere hva som er forsvarlig fartsgrense
på veien og få denne skiltet deretter. Vi mener og har et ønske om at veien bør skiltes med
40 km fartsgrense.

Vedlegger kart over området med veien inntegnet.

Med hilsen
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OddÜiørn Wårheim
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