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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jour,alpostI:
12/2380 I

Arkiv sakI.: 11/2844 I. Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 053/12 I PLAN~ OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER.
KLAGEPÁ VEDTAKPLUT026/12 ~-

Vedlegg: Søknad fra Fauske kommune datert 9.9.2011, om utsatt frist for prosjekt fortau Valnesfjord skole;
Brev datert 12.10.2011 fra Nordland fylkes trafíkksikerhetsutvalg.

Sammendrag:

Fauske kommune fikk i 2010 innvilget tilskudd til prosjekt ((Fortu Valnesfjord skole)).
På gru av problemer med grunnerverv fikk kommunen utsatt frist til 2011 til å gjennomføre
tiltaket. Heller ikke i 2011 ble det oppnådd enighet om gruavståelse med alle berørte
grueiere.

Kommunen søkte høsten 2011 om yterligere utsatt frist for titaket, søknaden ble ikke
innvilget og bevilgningen ble truet tibRke.

Fauske kommunes trafikksikkerhetsplan er nå ti revisjon, det forventes at ny plan vil
inneholde tiltak fot å trygge skoleveien for elevene ved Valnesfjord oppvekstsenter.

. Kommunen er også kjent med at det er under utarbeiding en privat reguleringsplan der det
foreslås at veien opp til Valnesfjord skole reguleres til gang~ og sykkelsti.

Saken er satt på sakskartet etter anodning fra leder av plan- og utviklingsutvalget.

Saken legges fram uten innstillng.

PLUT-026/12 VEDTAK- 17.01.2012

Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H:
Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.
Merkes med underskilt: Tilatt adkomst ti greierne, samt varetransport.

Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar
parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
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Veien stenges for motorisert trafikk mellom kl. 08.00 og 09.00 med unntak for kjøring
til eiendommene for fastboende.

AP/H's forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

VEDTAK:
Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.
Merkes med underskilt: Tilatt adkomst ti grueierne, samt varetransport.

Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar
parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nye vedlegg:
1. Kopi av klage fra skolemiljøutvalget ved Valnesfjord skole datert 15.02.2012

2. Kopi av brev fra Fauske kommune til SU Valnesfjord skole datert 08.1 1.2011
3. Kopi ave-post fra Laila Olsen Finvik datert 13.02.2012
4. Kopi av brev fra SU Valnesfjord barehage.

5. Ortofoto over angjeldende område

Planutvalget vedtok i møte 17.01.2012, sak 026/12, å stenge eksisterende bilveg fra Fv530
opp tì1 Valnesfj ord oppvekstsenter for biltrafikk, hvì1ket medfører at adkomst opp ti
skolen kun kan benytes som gang- sykkelveg, når nødvendig skilting kommer opp.

Rådmanen forutsetter at bakgruen for vedtaket er kj ent.

En entydig konkusjon av innomne klager er følgende: PLUTs vedtak i sak 026/12 er et
vedtak som ikke er tilfredsstilende for Valnesfjord Oppvekstsenter/bamehage, og løser på
ingen måte dagens fravær av trafikksikkerhet rudt skolen og barnehagen.

En stenging av dagens veg opp ti skolen vil medføt økt trafikkbelastning ved/rudt
barnehagen. Årsaken til dette er bL.a. at det ikke eksisterer noen form for
snuplass/muligheter for å stoppe/avsetting av skolebar ved kryss Fv530/veg opp til
skolen.

Videre - eksisterende parkeringsplass ved barehagen er liten og har ikke kapasitet ti å ta
i mot økt trafikk.
Ved fotballbanen er det ikke opparbeidet parkeringsplasser. Etablering av parkeringsplass
her krever erverv av areal av naboeiendom.

Rådmanen er av den klare formening at bygging av fortau langs eksisterende veg fra
Fv530 opp til skolen, slik opprinnelig plan var, vile ha vært et strakstiltak som vile ha
ført til en vesentlg forbedring av trafikksikkerheten langs vegen opp tì1 skolen. Dette
tiltaket vile ha fugert tilfredsstilende fram til man hadde på plass en helhetlig plan for

bruken av området Løkåshaugen. I en slik plan vil barehage, om-/utbygging av ny
skole/forsamlingshus, flerbrushall?, fotballbane samt veg- og gangvegsystemer være
tema.

Det vil imidlertid ta år før ovennevnte er avklar samt etablert.



Rådmanen beklager at tiltak planlagt fortau ikke lot seg gjennomføre.

Hva angår klagesaken er rådmanens konklusjon følgende:

Det bør nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som får i oppgave å se på hvordan man
snarlig får på plass en forsvarlig trafkkavvikling både til Valnesfjord oppvekstsenter og
Valnesfjord barnehage.

Videre anbefaler rådmanen at PLUT-vedtak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i
bero i påvente av arbeidsgruppens konklusjon.

NY INNSTILLING:

Rådmanen nedsetter en tverraglig arbeidsgruppe som Îar i oppgave å se på hvordan
man snarlig får på plass en forsvarlig trafikkavvikling til både Valnesfjord
oppvekstsenter og Valnesfjord barehage.

PLUT -vedtak i sak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i bero i påvente av
arbeidsgruppens konklusj on.

Even Ediassen r
Rådman

Utskrift sendes:



1------
c/ê£)¿-~e;er i.

Paul Aakerli

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Tor-Ove Karlsen -etok(§saspon.com~
15. februar 2012 10:45
Postmottak
Paul Aakerli; Arve Rolandsen; Randi Myrbakk
Klage på vedtak, planutvalget Klasserìng

Fra

Skolemiljøutvalget v/Valnesfjord Skole

Valnesfjord

15.02.2012
Til

Fauske Kommune v/Plan/næring - trafikksikkerhetsutvalget

KLAGE PÅ VEDTAK
Viser til planutvalgets vedtak om stengning av vei til Valnesfjord Skole.

I SMU- møte den 14.02.2012 ble vi orientert om at Planutvalget i Fauske kommune har gjort vedtak om å stenge
veien opp til Valnesfjord skole. Det har tidligere blitt sendt søknad fra skolen om å få skilte med stenging i periodene
tilknyttet skolestart/slutt, noe SMU stilte seg positive tiL. Dette så vi på som et midlertidig tiltak i påvente av
utredning om muligheter for gangvei/fortau.

Stengning av veien for motorferdsel vii medføre store problem mht parkering for de ansatte, da det i dag ikke finnes
alternativ parkering i rimelig avstand til skolen. Størsteparten av de ansatte ved skolen/sfo er avhengig av egen bil

for å komme seg tilog fra jobb - kollektiv transport er heller ikke mulig mht arbeidstider.

I brev fra plansjef den 18.11.11 (ref.:11/10639/PEA) ble vi orientert om at planene med fortau langs eksisterende
adkomst ikke lot seg realisere. Det ble også sagt at en ny trafikksikkerhetsplan (gammel plan utgått på dato) måtte
lages og vedtas, en plan som også vii inneholde tiltaksplan hvor ulike prosjekter prioriteres - har vile skolevei til
Valnesfjord skole klart bli prioritert. Berørte instanser ved skolen vii iflg plansjef også bli premissleverandør hva
angår valg aven helhetlig trafikksikker løsning.

Inntil Fauske kommune får utarbeidet ny trafikksikkerhetsplan, der berørte instanser til skolen skal være med på
utforming, krever vi at vedtak om stenging av veien omgjøres til stenging i periodene som skolen har søkt om.

For Skolemiljøutvalget ved Valnesfjord Skole

Tor-Ove Karlsen.
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Tor Ove Karlsen
Leder og på vegne av SU Valnesfjord skole
Berglia 5

8215 VALNESFJORD

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

Deres ref.: Vår Ntf.: 11/10639/PEA Dato: 08.11.2011

TRAIKKSIKKR ADKOMST TIL VALNESFJORD SKOLE - STATUS

Status for trafikksikker adkomst til Valnesfjord skole erfølgende:

Prosjekt fortau langs eksisterende adkomst opp til Valnesfjord skole lot seg ikke realisere, da
det ikke lykkes Fauske kommune å komme til enighet ined berørt grnneier vedrørende
gruavståelse. Fauske kommune beklager dette. .

Fauske kommune har søkt Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg omfristforlengelse for gitt
tilskudd. Søknaden ble avslått, hvilket betyr at ovennevnte prosjekt ikke lar seg realisere.

Gyldighetsdato på kommunens trafikksikkerhetsplan er utgått, og ny plan må utarbeides og
vedtas. Fauske kommune håper dette lar seg gjennomføre i løpet av vinteren, slik at det kan
søkes om tilskudd ved neste utlysning av trafikksikker1letsmidler. (Kommunene må ha en
vedtatt/gyldig trafikksikkerhetsplan for å kunne søke/å få midler).

En ny trafkksikkerhetsplan vil inneholde en tiltaksplan h",or ulike' prosjekter blir gitt prioritet.
Blant disse prosjektene vil helt klart trafikksikker adkomst til Valnesfjord skole være.

Hvilken løsning som her skal velges vil/må avklares i forbindelse med utarbeidelsen av
trafikksikkerhetsplaIen. Her vil berørte instanser ved Valnesfjord skole være premiss-
leverandør hva angår valg aven helhetlg trafikksikker løsning.

Tidsaspektet for realisering av "trafikksikker adkomst til Valnesfjord skole" er vanskelig å
tidfeste, da vi ikke vet hvilken prioritet dette prosjektet vil få i den nye planen.
Vi4~re er utfallet aven ny søknad til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg vanskelig å
forskottere.

Me.f hisen

(L-Y!;~ .Paul Erik Aakerli
Plansjef

Kopi ti:
Valnesfjord skole 8215 VALNESFJORD

i,

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post postmottiik(!fauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75600600 75600763

Org. nr: 972 418021
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Gudrun Hàgalinsdottir 

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

Laila Olsen Finvik
13. februar 2012 13:49
Gudrun Hagalinsdottir
Stenging av skolevei Valnesfjord skole.
SU Valnesfjord barnehage brev.docx

Hei, Inger Lise Evenstrøm har bedt meg komme med noen uttalelser til neste møte i plan/utvalget.
Det er jo gjort et vedtak i fOrhold til stenging av skoleveien. Dette ser vi vil få store konsekvenser for barnehagen.
Så lenge det ikke er på plass en god løsning så vil vi få trafikken opp ved barnehagen. Dette er vel egentlig bare å
forskyve problemet fra en bakke ti en annen.
Forrige uke var det flere dager med svært glatt føre. Den ene dagen stengte rektor bakken opp til skole. Noe som
medførte at vi fikk det meste av trafikk forbi barnehagen.
Lærere og andre besøkende til skolen parkerte hos oss. Pluss at flere foreldre kjørte barna opp til barnehagen og
slapp de av.
Vi hadde mange trafikkfarlige situasjoner. Forelder som kjørte mellom skoleelevene som kom med bussen.
Overflte og uoversiktlige parkeringsplasser gjorde at bilene ikke fikk
snudd og dermed måtte rygge ut. Flere rygget ut mellom barnehage - og skoleungene. Vi hadde mange sinte og
frustrerte foreldre. Barnehageungene er små og ikke så lett å få øye på i et uoversiktlig trafikkbilde.
Vi har allerede en bakke som ertrafikkfarlig på vinteren.
Vii barnehagen bruker ofte nærområdet, til barnehagen. Vi ser det derfor som svært uheldig åfå mere trafikk opp
hit. Vi krysser ofte veien på tur til og fra fjæra, fotballbanen, skogen etc.
Vi har også dager der veien er så glatt at skolebussene ikke kan kjøre ned til idrettsplassen og snu. De må da rygge
ned veien hos oss.
Vi føler at det er gjort et vedtak der det ikke er sett på konsekvensene for blant annet barnehagen.

Inger Lise har bedt meg komme med forslag på hvordan dette kan løses. Vi har ikke noen god løsning på dette. Vi ser
bare at det er uheldig å få trafikken opp ved barnehagen. Så lenge det ikke er laget noe stoppe / snuplass nede ved
skolebakkenog bakken er stengt så vil du få trafikken ved barnehagen.
Skolen har sendt ut brev derde oppfordrer foreldre til å ikke kjøre opp til skolen mellom noen gitte tidspunkter.
Dette har medført fulle parkeringsplasser og farlige trafikksituasjoner hele uken.

Som vedlegg ligger et brev fra leder i SU ved Valnesfjord barnehage. SU ønsker at brevet blir tatt med til møtet.

Hilsen Laila Olsen Finvik
Styrer Valnesfjord barnehage
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SU Valnesfjord barnehage

V/leder Jan Arild Bergh

Til Fauske kommune,

Plan- og utviklingsutvalget

v/Gudrun Hagalinsdotter

TRAFIKKFORHOLDENE V~D VALNESFJORD BARNEHAGE

SU viser til utvalgets vedtak i sak 026/12, stenging av bilvei til Valnesfjord skole.

Samarbeidsutvalget ved Valnesfjord barnehage er bekymret for konsekvensene av vedtaket, som vi

ikke kan se er tilstrekkelig vurdert. SU er redd at stengingen av veien vil medføre økt belastning på

trafikk- og parkeringsarealene ved barnehagen, og med dette økt trafikksikkerhetsrisiko.

Barnehagens ansatte har allerede registrert følgende:

Mandag 06.02 var det svært glatt føre, veien var heller ikke strødd. Rektor stengte derfor veien opp

til skolen. Dette medførte at ansatte ved skolen, og besøkende til skolen, parkerte på barnehagens
parkeringsplass, foreldre slapp av skolebarn utenfor barnehagen. Samtidig skulle

barnehageforeldrene levere sine barn i barnehagen. På grunn av alt dette ble det tilnærmet kaotiske
tilstander utenfor barnehagen, bL.a ble det observert biler som rygget ut mellom skoleelever som

kom med bussen. Hele situasjonen er å anse som uforsvarlig.

Videre er det gått ut brev fra skolen der foreldre oppfordres til å ikke kjøre opp skoleveien i de

tidspunktene skolebarna kommer og går. Dette har også medført økt trafikk ved barnehagen.

Barnehagens parkeringsplass har ikke kapasitet til flere enn egne ansatte + foreldre som henter og

bringer. Barnehagen ønsker heller ikke denne -ekstra trafikken i et område som ofte brukes av barna.

Det kan umulig være plan/utviklings hensikt at skolens trafikkproblemer skal overføres barnehagen,

slik konsekvensene nå er blitt.
SU forventer at Plan- og utviklingsutvalget gjør sine vedtak på bakgrunn aven forsvarlig

konsekvensvurdering. Det kan vi ikke se er skjedd i denne saken.

SU ber denor Plan- og utviklingsutvalget trekke tilbake sitt vedtak i sak 026/12, og istedenfor

arbeider videre med å få gjennomført den opprinnelige planen med fortau opp til skolen.

Med vennlig hilsen

Jan Arild Bergh

leder SU Valnesfjord barnehage
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