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FARTSREGULERING OG SKILTING - BRINGSLIVElEN

Vedlegg: 4 stk kartsnitt

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt henvendelse fra beboere langs Bringsliveien som ønsker nedsatt
hastighet og skilting foran smal bru.

Saksopplysninger:
Bringsliveien er en kommunal vei og går fra Nordvikveien til Jordbru. Det er farsgrense 50 kmt
ved begynnelsen av veien fra Nordvikveien. Denne fartsgrensen blir opphevet etter ca. 1,7 km.
Området kan ikke defineres som tettbygd strøk og farsgrensen er dermed 80 kmt når anet ikke
er skiltet. Det er kommunen som er skiltmyndighet for bestemmelse av fart på kommunale veier.

Veien er uoversiktig og smaL. Brua over EIteråga er smalere enn selve veien. Dette er ikke

skiltet.
Faglig Trafikkforum Fauske har vært på befaring og har påpekt disse tingene.

Bringsliveien er ca6 km lang. Når en skal foreta nedsetting av farsgrensen, skal skiltene
plasseres med max 500 m mellomrom på ene siden i farsretningen. Antall skilt, inkl fareskiltene
blir ca 28stk. Fra VVA har vi fått oppgitt at hvert skiltpunt koster ea kr 5.000,-.

Saken er sendt på høring til politiet.

Saksbehandlers vurdering:
Veien er smal og uoversiktlig og stor far kan føre til trafikkarlig situasjoner.
Rådmanen foreslår at det ved begynelsen av veien fra Nordvikveien opprettholdes skilting_
med 50 kmt og etter ca. 1,7 km i skille mellom gnr 74.2 og gnr 74.8 blir det skiltet med 60 kmt.

Ved begynnelse av veien ved Jordbru blir det etter ca 50 m skiltet med 60 kmlt, i skile mellom
gnr 74.2 og 74.8 blir det skiltet med 50 kmlt og ved slutten av veien mot Nordvikveien blir det
satt opp skilt med opphevelse av 50 kmt.

Brua over Eiteråga er smalere enn veien. Dette kommer raskt på og er i dag ikke skiltet.
Rådmannen foreslår at det skiltes med innsnevring på begge sider av veien med underskilt smal
bru og at disse skiltene settes opp ca 100 m på begge sider av brua.



INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikkovens § 5 og skiltforskriften § 26 blir Bringsliveien fra
Nordvikveien til Jordbru skiltet slik når det gjelder far:

Ved begynelsen av Bringsliveien vlNordvikveien, blir det satt opp skilt nr 362.50

(farsgrense 50 km). Etter ca 1,7 km, i skile mellom gnr 74.2 og 74.8 plasseres skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) på ene siden og same skilt med farsgrense 50 kmt på
andre siden på same stolpe, jfr. karutsnitt. Ved staren av veien fra Jordbru blir skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) plassert ca 50 m fra veiens begynelse. Ved veien slutt
vlNordvikveien settes opp skilt nr. 364 opphevelse av særskilt farsgrense (opphevelse 50
kmt).

Med hjemmel i Vegtrafikkoven § 5 og skiltforskriften § 29 plasseres skil nr 106.1 -
smalere vei med innsnevring på begge sider - med underskil 808.101- smal bru-
på begge sider 100 m fra brua over Eiteråga på Bringsliveien.

Skiltene settes opp i hht gjeldende regelverk.

Saken oversendes VV A til utførelse.

Fauske, 16.03.2012

Even Ediassen
Rådman



Bringsliveien

Nye skilt

Oversiktskart - Bringsliveien
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Bri ngsl iveien

Kartutsnitt 1: Fartsskilting
Skilt nr 362.50 ~
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