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Forslag til trafikksikker løsning for skoleveien v d

Valnesfjord Oppvekstsenter.
Klassering

JllD/1:TSi~ì b

Grunnavståelse.
I brev til grunneierne fra Plan/i.tvikling den 04.07.2011 hevdes det at en snarlig sikrere

skoleveg ikke er mulig å få på plass, og at prosjektet legges "på is". Deres begrunnelse er at

to av grunneierne ikke har sagt seg vilig til å avstå grunn innen fristen for tilbakemelding.

Klage.

Vi klaget den 27.05.2011 på vedtaket om bygging av fortau. Svaret den 15.06.2011 var en

purring på tilbakemelding vedrørende grunnavståelse med tidsfrist til den 24.06.2011. I vårt

svar ved fristens utløp skrev vi : "Inntil videre avventer vi svar på vår klage". Denne klagen

har vi enda ikke fått noen tilbakemelding på.

Løsning forankret hos alle berørte parter. (ansatte vedoppvekstsenteret, foreldre, skole-

busselskapet, grunneiere og naboer.)
Vi som grunneiere føler oss absolutt meningsberettiget og har hatthovedfokus på

trafikksikkerheten hele tiden. Veien fra RV80 til skolen er ikke bare en skolevei, men også en

del av trafikkløsningen i et framtidig boligområde med etter hvert 11 -12 boliger. På

bakgrunn av dette er det beklagelig at kommunen ikke har imøtekommet vårt ønske om en

dialog mellom alle berørte parter vedrørende trafikksikkerheten ved ulike løsninger.

Snarlig sikrere skoleveg.

Vi har tidligere hevdet at det er fullt mulig få på plass en snarlig løsning hvor det ikke

behøves utarbeidelse av ny reguleringsplan for området.

Vi foreslår:

1. Veien fra RV 80 til skolen gjøres om til gang~ og sykkelvei. (A - B på vedlagte kart.)

2. Skolebussen flytter av og påstigning fra barnehagen (C) til busstopp ved RV 80. (D)

3. All parkering flyttes fra Pl til P2, P3 og P4.

P4 : Langs veien fra barnehagen til RV 80. (E - F), et område som har like stor

kapasitet som Pl.

07.07.2011

For grunneierne av 56/17 og 56/57

Rolv Sigurdsen

Vedlegg: Kart.
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Mottakere:
Roger Løkås
RolfSigudsen /hj.havere av gnr.
56 bnr 57

8215
8215

VALNESFJORD
VALNESFJORD

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75600769 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 11/6425/PEA Dato: 04.07.2011

BYGGING AV FORTAU FRA RV80 TIL VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER -
IKK OPPNÅDD ENIGHET MED BERØRTE GRUNEIERE VEDRØRENDE
ERVERV AV NØDVENDIG GRUNN

Viser tìl vår brev av 15.06.2011 hvor det ble bedt om tilbakeinelding fra berørte greiere
vedrørende avståelse av nødvendig gru, slik at bygging av fortu langs eksisterende veg
opp fra Rv80 lot seg realisere. Dette i tråd ined søknad/tildelte trafikksikkerhetsmidler.

Fauske kommune har ikke mottatt svar på vår henvendelse innen fastsatt frist og tar til
etterretning at 2 av 3 berørte grueiere ikke er vilig til å inngå ininnelig avtale med Fauske
kommune om avståelse av nødvendig gru.

Med bakgr i dette er det ikke mulig å få på plass en snarlig sikrere skoleveg opp til
Valnesfjord oppvekstsenter, og prosjektet legges med dette "på is" .

Fauske kommune beklager dette. Kommunen vil nå ta en gjennomgang av prosjektet, som
bL.a. vil innebære avklarng hvorvidt det skal utarbeides en reguleringsplan for dette.

Videre må det avklares med NFTU hva som skjer med tildelte midler. Pr. d.d. er Fauske
kommune allerede ett år på etterskudd med prosjektet.

~edhiisen /~~
_~iiS~--- -
Leder planutvikling

Kopi ti:

EnhetVVA
NFTU-sekretariat

Her
Statens vegvesen Region
nord

8002 BODØ

Odd Tore Solbakk
Valnesfjord Oppvekstsenter

8215 VALNESFJORD
8215 VALNESFJORD

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggaa 21
E-post: postmotttlfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/8951 0700415
75 6006 00 75 60 07 63

Or~. nr: 972 418 021
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Rolv Sigurdsen

Stokland

8215 Valnesfjord
Klasserìng
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Fauske kommune
plan / utvikling.

Postboks 93

8201 Fauske. 24.06.2011

Att : Paul E Aakerli Deres ref.: 11/5536/PEA

BYGGING AV FORTAU FRA RV 80 TIL VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER-

BERØRTE GRUNNEIERE/ERVERV AV GRUNN.

For oss eierne av 56/17 og 56/57 er veien fra RV 80 til skolen en del av vår gårdsvei som

brukes og vil bli brukt av barna på disse eiendommene, ikke bare i skoletida, men også til alle

døgnets tider. Vi regner oss derfor såpass berørt av hvilken løsning som blir valgt at vi mener

vår klage på fortausløsningen av 27.05.2011 må bli behandlet ihht. forvaltningsloven §§ 28.

Særlig når det her skal brukes betydelige offentlige trafikksikkerhetsrnidler på prosjektet.

Kort tid etter at vi ble kjent med prosjektet tok vi kontakt med grunneier Odd Tore Solbakk,

skolens ledelse og kommunen. Målet for oss var å finne en løsning vi kunne enes om. (FAU

burde også vært med)
, Odd Tore Solbakk, Roger Løkås og undertegnede fikk raskt til et møte med Paul E. Aakerli og

Jan Erik johansen fra plan og utvikling, hvor vi presenterte en alternativ løsning med total

adskilelse av myke og harde trafikkanter. På dette møtet var trafik.ksikkerhetsspørsmålet

hovedtemaet. Forslaget ble av representantene fra kommunen veldig posÎtivt mottatt, og vi

skulle få en snarlig tilbakemelding på vårt innspilL

Vi mente ikke, (og mener fortsatt,) at vårt forslag er det eneste alternativet til dagens

vedtatte løsning, men vi følte at en god dialog og prosess var på gang. En fortsettelse av den

påbegynte prosess med alle berørte parter mener vi kunne ha ført til enighet om en eller

annen iøsning, godtatt av alle parter, og vært etablert i dag. Dessverre stoppet
trafikksikkerhetsdialQgen her og tilbakemeldingen fra plan og utvikling var at

fortausprosjektet skulle gjennomføres. Bevilgede midler fra NFTU kunnè ikke brukes på

annet enn fortausprosjektet. Dette er senere avkreftet av NMTU, blant anrietpå deres

befaring den 25.03.2011. Etter dette har det ikke vært mulig å få til en dialog omkring

trafikksikkerhetsaspektet. Dette beklager vi sterkt. Det er jo det saken handler om.



Tilslutt enda et par meninger om de trafikksikkerhetsmessige aspekter:

. I følge Vegvesenets regler vil 30 km/time være fartsgrensen for denne type vei. Selv på
sommerstid er ingen innenfor den fartgrensen i det de passerer overgangen inn til Roger
Løkås. Alle kjører på så høyt "geat' at farten ofte er opp i mot det dobbelte. Og jo
vanskeligere føreforhold, jo høyere fart.

. Jevnlig havner biler i grøfta i forbindelse med forsering av bakken, og ved

møtesituasjoner. Fortauløsningen vii ikke forhindre det.

. Ved etableringen av trafikksikkerhetstiltak ved Vestmyra Oppvekstsenter på Fauske

ble en eksisterende fortauløsning stengt for biltrafikk. (Kirkeveien - skolen) Her er

det brei vei med fortau og en beskjeden bakke.
I Valnesfjord etableres en lik løsning med en problematisk bratt stigning som et

trafikksikkerhetstiltak!

,-..J

V¡føler oss i dag presset til â godta fortausløsningen. I flg. gårdagens telefonsamtale med

lederfor pian/utvikling Gudrun Hagalinsdottit vil en trafikksikker skolevei ikke være mulig å

få på plass på mange år om ikke vi idag aksepterer vedtaket om fortau. En annen løsning må

inn i kommunens samlede reguleringsplan for området med ny skole og flerbrukshall. Om

det er nødvendig er vienige i at saken kan ta flere år.

Men vi ersikre på atdet enda går an å komme fram til alternative iø'sninger som raskt kan

komme påplass uten reguleringsplan, og vi inviterer igjen berørte parter til å'samles for å

diskutere saken, og sammen finne en god løsning som alle kan enes om.

Inntil videre avventer vi svar på vår klage.

Hilsen

For eiendommene 56/17 og 56/57.

fv r Roger Løkås (56/17)
. £ìk~ .~ otø\&

~. .. y S Siifgurds.en (56/.57)

.~¡LJ~,Á

Kopi til :

Valnesfjord Oppvekstsenter v/ enhetsleder Randi Myrbakk

FAU ved Valnesfjord Oppvekstsenter v/ Marit Stem land

Grunneier Odd Tore Solbakk

Plan og utviklingsutvalgets medlemmer.



~ FAUSKE KOMMUN
Plan/utvikling AøP,

Roger Løkås
8215 VALNESFJORD
RolfSigudsen på vegne av hj.havere av gn. 56 bnr. 57
8215 VALNESFJORD '

Saksbehandler: Paul Erik Aaker/i - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63

Deres ref.: Vår ref.: 11/5536/PEA Dato: 15.06.2011

BYGGING AV FORTAU FRA RV 80 TIL VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER -
BERØRTE GRUNNEIEREIERVERV AV GRUN

Fauske kommune fastholder at det skal bygges fortu fra Rv80 opp til Valnesfjord skole langs
eksisterende veg opp til skolen, jfr. vår brev av 06.04.2011. Dette i tråd med tildelte
trafkksikkerhetsmidler for 2009.

Berørte greiere kan være enig/uenig om titaket, og berørte greiere kan ha meninger
om at tiltaket ikke er ett optimalt tilta. Fauske kommune aksepterer at det er delte meninger
om prosjektet, men rådmanen forholder seg til de vedta som er fattet i saken.

I forbindelse med planutvalgets møe den 24. mai d.å. var utvalget på befaring i Valnesfjord
Utvalget ble orientert om det alternative forslag til løsnig som er lansert av dere berørte
parer. Området ble befar. Et enstertig planutvalget konkuderte med at fortau langs

eksisterende veg opp til Valesfjord skole fra Rv80 skal bygges i hht
søknad/tildelingskrteriene.

For å få prosjektet realsert er Fauske kommune avhengig av å erverve nødvendig gr av
berørte greiere.

Vi viser i den anednng til vår brev av 06.04.2011 hvor det framgår ulike alternative måter å

løse grervervet på.
Fauske kommune håper på en minnelig løsning med berørte greiere.

Det er oppnådd enighet med en av partene.

Fauske kommune ber med dette om tilbakemelding innen 24.06.d.å. på vår henvendelse av
06.04.2011.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmott(gfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 600600 75 6007 63

Org. nr: 972 418 021



Med hilsen

~/l-'(;¡kM~
Gudr Hagalin~r
Leder planutvikling

Kopi ti:
EnhetVVA
Odd Tore Solbak
Valnesfjord Oppvekstsenter

Her
8215 VALNESFJORD
8215 VALNESFJORD
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Rolv Sigurdsen

Stokland

8215 Valnesfjord

Klasseríng

Fauske kommune

Plan / utvikling.

Postboks 93

8201 Fauske.
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27.05.2011
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Att : Paul E Aakerli Deres ref.: 11/3423/

Klage på vedtak om bygging av fortau fra RV 80 til Valnesfjord Oppvekssenter.

~~slft¡~ll¡¡ll.iY1~t,~iiica!i~im~~,l9"~laQr;~¥i:"e:!østéf!f()gtmøterjQm,~~k~p"j~l~~i*,m~~..'(i~~r1ti~,Q1g!,Rg,nasenest

tWtreiìä~l!lféY1i~~j,QR~04~'20iu med melding om endelig vedtak om bygg¡~g ~'Vlorta'ùfra RV 80 til

Va Inesfjord Oppvekstseriter. 19~dä'iefRfø'rlwêJè1''(¡4't04'.'!Oa.¡¡1)",flkkNJi*møteilffed"Rlèli'âñnert"l5ešRJèd

oñì'''t'Plarr/''\¡tvildingis.kuU~,s~,pg%,saJS.eD.¿,tin"gang.tjl~",&nei:.rJ't,bebandling';ble..vedtaket'frS'06¡04:2011

bekreftettil'Ciss"i".Ð;¡pøstden,12c.05..2011:,"I;e"posten ble det vist til deres brev av 06.04.2011

vedrørende tilbud om erstatning for avstått grunn.

Vi klager på vedtaket. Klagen bygger på følgende :

1. Saksbehandlingsfeil 1.

Fauske kommune'ssøknad til NFTU den 08.06.2009 om trafikksikkerhetsmidlertil fortau ved

Valnesfjord Sentralskole er ikke forankreti kommunens trafikksikkerhetsplan.

Trafikksikkerhetsplanens løsning på sikker skolevei i Valnesfjord er gang- og sykkelvei. I dette

tilfellet er det stor trafikksikkerhetsmessig forskjell på den valgte løsningen med fortau og en

gang- og sykkelvei.

Våre eiendommer 56/17 og 56/57 blir sterkt berørt av dette, noe vi beskriver i vårt notat i e-

posten den 17.05.2011 til enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir og rådmann Per Gunnar

Pedersen. (pkt.2 på side 2 i vedlegg 1.)

2. Saksbehandlingsfeil 2.

Vedlagt Fauske kommune's søknad til NFTUden 08.06.2009 om trafikksikkerhetsmidler

følger det et kart som viser en løsning som ikke berører våre eiendommer 56/17 og 56/57.

Denne løsningen gir NFTU tilskudd til og er således gjeldene.

Hvorfor blir vi våren 2010 presentert en gang- og sykkelvei løsning som i sin helhet legges inn

på våre eiendommer, et år etter at det er bevilget trafikksikkerhetsmidler til en helt annen

løsning både i utforming og plassering?
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Da er det ikke snakk om flyting av veien slik det nå legges opp til med fortausløsningen for å

fordele avståelse av grunn til begge sider av veien. Dette er første gangen vi hører om

prosjektet, noe vi forstår, da vi ikke var berørt av søknaden/bevilgningen fra 2009.

løsningen som presenteres oss våren 2010 er ikke i hht. kommunens søknad og NFTU sitt

tilskudd fra 2009.

3. Trafikksikkerheten.

Viser her til vedlegg 1, og legger spesiell vekt på andre punktet på side to i vedlegget:

Barn bosatt på g.nr./b.nr 56/17 & 56/57

Vi mener at løsningen med fortau er dårlig for å få en sikker skolevei i Valnesfjord. Det må

finnes alternative løsninger på problemet. Vi har forslått et alternativ. (vedlegg 2 & 3.)

For eiendommene 56/17 og 56/57

Æt~~:i'tU
Rolv Sigurdsen (56/57)

Ke- A~:: ~c

S stk. vedlegg

Kopi tiL. Ordfører Odd Henriksen

Fauske kommune


