
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

12/2094 I

Arkiv sakID.: 12/553 I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Sak nr.: 075/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 22.05.2012

VEI FRA SAMFUNNSHUSET MOT TORGGATA

Vedlegg: Karttsnitt
Uttalelse fra Fauske Parkering, datert 30. mars 2012
(( (( VV A, datert 11.04.2012

Saniniendrag:
Fauske kommune har mottatt ønske fra Dans Fauske vNalter Jakobsen om å stenge veien fra
parkeringsplassen v/Samfushuset til Torggata.

Saksopplysninger:
Dans Fauske driver stort sett al1 sin aktivitet fra Samfunshuset på Fauske. Ungdomsklubben har
også sine lokaler her og har åpent 4 kvelder i uka. Det er mange bam og ungdom som ferdes i
området, det er anslått at det er rundt 500 bruere av Samfunnshuset på kveldstid i uka. Valter
Jakobsen i Dans Fauske har kommet med forslag om å stenge veien fra parkeringsplassen
v/Såmfushuset til Torggata.
Området er i kooiunedelplan for sentrum definert som parkeringsplass med innjøring fra
Torggata og E6.

Begruelsen for ønske om stenging er at denne veien blir bru til å kjøre i ring i området og det
oppstår farlige trafikksituasjoner i denne samenheng. Samfunnshusplassenbør være
forbeholdt parkering og ikke for gjennomkjøring, iflg Jakobsen.

Saken har vært på høring hos Fauske Parkering, Enhetene VV A, Kultur og BEL.
Det foreligger uttalelser fra Fauske Parkering og Enhet VV A, se vedlegg.

Saksbehandlers vurdering:

I tilegg til innjøring fra E6 er det veien fra Torggata som er innfartsvei til parkeringsplassen

ved Samfushuset. Dette er en stor parkeringsplass som benytes av både personer som arbeider
i Fauske sentru og folk som har div ærend i sentrum. Dersom denne innjøringsveien blir

stengt, bør det være en ekstra vei for innjøring til en så pass stor parkeringsplass. Utfordringen
med gjennomkjøringen vil heller ikke vrere løst dersom vi stenger denne veien for ut-/innjøring.
Krsset Torggata/Samfushusplassen er et oversiktlig krss og skulle i utgangspuntet ikke by
på store trafikale utfordringer. Problemet er at det er en del uvettig kjøring og at ungene må
krsse ((veibanem) for å komme til bilen som de blir hentet av, og at inngangspariet på
Samfunnshuset er på same side som kjørefeltet.



Fauske Parkering ønsker ikke at veien stenges og begruer det med at det er den eneste
langtidsparkeringsplass i sentrum og at de ønsker at begge innfarsveier blir beholdt for lettest
mulig adkomst.

Enhet VV A mener at å plassere 2 stk jersey-steiner rett ut fra hjømet av samfushuset som
vender mot Torggata kan være en god løsning mht å gjøre trafikkbildet v/inngangspariet sikrere.
Steinene vil hindre at bilene kommer for nært inngangspariet. I tilegg må området være godt
belyst.

Eventuell ((vilmanskjøring)) like ved Samfushuset er en politisak, og må rapporteres dit. Selv
om veien til Torggata stenges, er det mulig at man ikke kommer denne til livs.

Rådmannen innstiler på at veien ikke stenges, men det settes opp fysiske hindringer foran
inngangspartiet til Samfushuset slik at myke trafikanter ((vemes)).

Bedre belysning ved inngangspartiet bør også vurderes.

INNSTILLING:

Veien fra Samfushusplassen mot Torggata stenges ikke.

Tiltak som sikrer gående og bedre belysning ved inngangspariet til samfunnshuset
vuderes/iverksettes i samarbeid med Enhet VV A.

Fauske, 23.april2012

Even Ediassen
Rådman
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Birger Schjølberg '" birgerewfauskeparkering.no::
30. mars 2012 08:17
Lise Gunn Hansen
Uttalelse til forslaget om stenging av veg.

Hei

Fauske Parkering har Samfunnshusplassen som eneste langtidsparkeringsplass i sentrum og Ønsker ikke atveien fra
Samfunnshusplassen mot Torggata stenges.
Vi ønsker begge innfartsveier beholdt for lettest mulig adkomst.

Med vennlig hilsen

Birger Schjølberg
Styreleder
Fauske Parkering AS
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l . FAUSKE KOMMUNE· ........i Enhet veg, vann og avløp

Trafikksikring ved samfunnshuset

Har sett litt på denne saken og vurderer at ved å plassere en eller to stk. Jersey
steiner sett ut fra hjømet av samfunnshuset som vender mot Torggata, se kart kan
være en god løsning mht, å gjøre trafikkbildet ved inngangspariet sikrere.

Disse steinene vil hindre at bilene kommer nært inngangspartiet. Steinene må
merkes med reflekser slik at de vil også vises i mørket.

Vet ikke hvor godt belyst området rundt inngangspartiet er, men det bør også
vurderes om det er tilstrekkelig opplyst.

Hvis man går fòr denne løsningen vet jeg ikke om det må politisk behandles. Dette
må eventuelt sjekkes ut.

11.04.2012

Frank Zahl
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