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SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

Vedlegg: * Søknad fra Fauskeeidet Idrettslag og Fauskeeidet Bygdelag om nedsatt fartsgrense/merking av
vei, datert 03.06.12

* Tilegg til søknad om nedsatt fartsgrense fra Fauskeeidet Bygdelag, Fauskeeidet Idrettslag og
Medås Gårdsbarnehage, dat 18.06.12
* Vedlegg til søknad fra Medås Gårdsbarnehage as, dat 29.05.2012
* Uttalelse fra Politiet, datert 02.07.2012
* Forslag til skiltplan på kommunal vei, datert 20~06.20l2
* Uttalelse fra Faglig Trafikkforu Fauske, datert 13.02.2013
* Brev fra Statens Vegvesen m/forslagtil skiltplan, datert 14.02.2013

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Fauskeeidet Idrettslag, Fauskeeidet Bygdelag og Medås
Gårdsbarnehage as om nedsatt farsgrense /merking av vei ved grendehuset i Tverrå.

Saksopplysninger:
Fauskeeidet Idrettslag ferdigstiler nå bygging av Fauskeeidet Idrettspark som ligger like
nedenfor grendehuset. Denne vil inneholde gressfotballbane og kunstgressbane for aktiviteter
som volleyball, badminton, landhockey, basket og minitennis. Idrettsparken vil bli
oppholdsområde for barn og ungdom i bygda og den ligger like ved grendehuset og et
farlig/uoversiktlg veikryss. Like i nærheten ligger også lysløype og akebakke. Det er stor
trafikk til grendehuset ved forskjellge arangementer. Det er startet opp bare/juniorklubb i
grendehuset med samling av iritil30 bar i alderen 7 - 12 år hver tredje onsdag fra 1700 til
2000. Bara leker mye her og krysser veien ofte i leken.
Medås Gårdsbarehage bruker ofte grendehuset, lysløypa, akebakken og idrettsparken. I tilegg
vil barehagen benytte seg av idrettsparken når denne blir ferdigstilt.

Det er i dag 50 km/t fartsgrense forbi grendehuset. Det er 80 kmt på Tverråveien fra der hvor 30
kmt blir opphevet forbi Medås gårdsbarnehage og tillike før grendehuset. Det søkes om
nedsetting av farsgrensen forbi grendehuset til 30 kmtimen, samt nedsatt farsgrense på
Tverråveien fra der hvor oppheving av 30 kmt-skiltet står. På vei utenfor tettbygd strøk er
fartsgrensen 80 kmt dersom ikke annet er skiltet/bestemt.

Saken har vært på høring hos Politiet og hos Statens Vegvesen. Politiet sier i sin uttalelse at
nedsatt fartsgrense vil øke trafikksikkerheten i området. Det er to veier om krsser hverandre ved



grendehuset. Tortenliveien er fylkesvei og Tverråveien er kommunal, derfor er det ønskelig at
også farsgrensen på fylkesveien blir satt ned til 30 kmt v/grendehuset.
Statens Vegvesen har sendt saken på høring til Politiet og kommunen. Kommunen har svar at vi
ser positivt på at fartsgrensen settes ned på fylkesveien. Det foreligger pr dd ikke endelig vedtak
fra Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrensen.

Faglig Trafikkforu Fauske tilrår at farsgrensen settes ned forbi grendehuset og på Tverråveien.

Saksbehandlers vurdering:
Mange barn oppholder seg i området v/grendehuset i Tverrå. Grendehuset og den nye
idrettsparken ligger like ved et farlig/uoversiktlig krss. Her er det en fylkesvei og en kommunal
vei som krsser hverandre og det kreves vedtak både fra Statens Vegvesen og Fauske kommune
om nedsettng av farsgrensen forbi grendehuset. Når det gjelder Tverråveien, som er en
kommunal vei, er det kommunen som fastsetter fastgrensen etter høring hos Politiet. Politiet er
positiv til nedsetting av farsgrensen. En anen utfordring når det gjelder Tverråveien er at det er
80 kmt mellom Medås Gårdsbarnehage og grendehuset. Fauske kommune foreslår at farten
settes ned til 50 kmt mellom disse to stedene og at fartsgrensen v/grendehuset settes ned til
30kmt. Dette på gru av at barn benyter denne veien bl a fra barnehage og til grendehuset og
nedsatt farsgrense her vil øke trafikksikkerheten betydelig.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 skiltes Tverråveien slik når
det gjelder far:

På Tverråveien forbi Medås Gårdsbarehage, jfr. pkt 2 på vedlagte forslag til skiltplan,
settes det opp skilt nr 362.50 (fartsgrense 50 kmt) på den ene siden og samme skilt med
farsgrense 30 kmt på den andre siden på same stolpe. Videre settes det opp skilt nr
362.30 (30 kmt) på den ene siden og samme skilt med farsgrense 50 kmt på den andre
siden på samme stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan.

Skiltene settes opp ihht gjeldene regelverk.

Fauske, 02.04.2013

Even Ediassen
Rådman
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Trafikksikkerhetssaksbehandler
8200 Fauske 03.06.2012

SØKNAD OM NEDSATI FARTSGRENSE / MERKG AV VEI

Vi viser til tidligere søknad av 14.06.2011, der vi helt til nå ikke har motttt svar eller blitt
kontaktet etter flere purrnger til tidligere trafikikkerhetssaksbehandler i Fauske kommune.

V i viser ogsA til. nyHg ~eniringav nåvterende trafikksikkerhetssaksbehandler i Fauske
kommune, der nødvendigheten av rask beHandling ble tatt opp.

Idrettlaget i bygda frrdi,Kstiller i disse dager bygging av Fauskeeidet Idrettspark som ligger
Iik~ n.e~nfor grndehuset. Denn~ vil inneholde gressfotballban:~g kiustgressbane for
aktiviteter som volleyball, badimton,landhockey, basket og mmitenns.

Idrettsparken vil bli et oppboldsomrde for a.lle barn og ungdom i bygda og ligger like ved et
. farlig veikryss som er veldig unversiktlig. Rett over veien fra greòdehuset ligger l~sløya
som blir flttig brut av bygda og folk fra distrktet. Medås Gårdsbarehagebenytterseg også
av løypa og akebaken og må her starte fra grendehuset og krysse veien midt i krsset for å
komme seg dit.

Vi har også stor trafkk til grendehuset ved forskjellge arrngementer. Vi vil legge til at vi nå
har staet opp bame/junorklubb i grendehuset med samling av opptil 30 barn i alderen 7 .12
år hver tredje onsdag fra 1700-2000. Bara leker her også mye ut og krsser veien ofte ileken. .
Det er i dag 50' km grense forbi området, men vi bemerker at denne grensen er for høy i dag
og vil selvsagt være direkte farlig hø med en større aktivitet fremover. Vi legger merke til at
det kjøres for fort i området i dag.

Vi ønsker derfor fartsgrensen nedsatt til 30 km for veistreknngen på kommunal vei forbi
idrettsparken og grendehuset og videre noen meter over på'fylkeskommunal vei i begge
retninger.
I tilegg søker vi om at det settes om standard veiskilt med ((Bar leken~.

Vi forventer en positiv saksbehandling, da vi har ingen bar âsmiste.

Vennig hilsen

ALtet (ÙitjCl/L
1~uSkeeidet B~deiiig

Heidi Wågan
Mobil: 40011716

Fa ske.eidet Idrettslag
ck Nonnan

Mobil: 97146242



Fauskeeidet Bygdelag
Fauskeeidet idrettslag
Medås Gårdsbarnehage
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Fauske kommune
Trafikksikkerhetssaksbehandler
8200 Fauske 18.06~2012

TILLEGG TIL SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE

Vi viser til tidligere søknad om nedsatt fartsgrense i krsset ved grendehuset i Tverrå.

Vi ønsker også nedsatt fartsgrense på den kommunale veien fra Medås til starten på strekningen der,
vi ønsker 30 km grense. Idag er det80 km fartsgrense her, og vi erfarer at bilene med så stor fart

ofte ikke klarer å bremse opp i tide. Over Medås er det 30 km grense, og det vil være naturlig med
en 60 km grense mellom disse to 30 km strekningene, slik vi ser det. I hele området er det ellers
bare 50 og 60 km fartsgrenser.
Vi legger til at barna i Medås Gårdsbarehage ofte' går denne strekningen på rundt 600 m til fots for
å komme frem ti grendehuset som de bruker som gymsal, til idrettsparken, til lysløypa og til
akebakken. Vi er engstelige når bilene suser forbi på den.smale'veien.

Vi håper dere ser viktigheten aven rask behandling.

På vegne av idrettslaget, bygdelaget og barehagen

Jack Norman, Beidi Wågan, Anita Hunstad
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Medàs. 8200 Fauske 29.05,2012

Vedlegg til søknad fra Fauskeeidet grendelag angående farlig vegkryss.

Barna i Medâs Gàrdsbarnehage AS bruker ofte grendehuset. lysløypa, akebakken og idrettsparken.

Etter hvert som at idrettsparken blir mer ferdig, kommer vi til å bruke området enda mer.

Vegkrysset ved grendehuset er veldig uoversiktlig og farlig. Bilene kjører veldig fort forbi. Vi er

bekymret for at det kan skje en ulykke der.

Vi vil gjerne ha både nedsatt fartsgrense og fartsdump der.

Vennlig Hilsen Anita Hunstad
.."".. .,' i.'
'.-) yl.i-t. ~ ""W,r(

TI: 75 64 86 10 Mob 99160318
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Fauske kommune
T rafi kks i kkerhetssaksbehandl er

8200 Fauske 03..06.2012

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE! MERKING AV VEI

Vi viser til tidligere søknad av 14.06.20 IL, der vi ildt til nå ikke har mottatt svar eller blitt
kontaktet etter flere purringer til tidligere trafikksikkerhetssaksbchandler i Fauske kommune.

Vi viser også til nylig befaring av nåværende trafikksikkerhets saksbehandler i Fauske
kommune, der nødvendigheten av rask behandling ble tatt opp.

Idrettslaget i bygda ferdigstiller i disse dager bygging av Fauskeeidet Idrettspark som ligger
like nedenfor grendehuset. Denne vil inneholde gressfotballbane og kunstgressbane for
aktiviteter som volleyball, badminton, landhockey, basket og ininitenns.

Idrettsparken vil bli et oppholdsområde for alle barn og ungdom i bygda og ligger like ved et
farlig veikryss som er veldig uoversiktlig. Rett over veien fra grendehuset ligger lysløypa
som blir flttig brukt av bygda og tòlk fra distriktet. Medås Gårdsbarnehage benytter seg også
av løypa og akebakken og må her starte fra grendehuset og krysse veien midt i krsset for å
komme seg dit.

Vi har også stor trafikk til grendehuset ved forskjellige arrangementer. Vi vil legge til at vi nå
har startet opp barne/juniorklubb i grendehuset med samling av opptil 30 barn i alderen '7 -12
år hver tredje onsdag fra 1700-2000. Barna leker her også mye ut og krysser veien ofte i
leken.

Det er i dag 50 km grense forbi området, men vi bemerker at denne grensen er for høy i dag
og vil selvsagt være direkte farlig høy med en større aktivitet fremover. Vi legger merke iil at
det kjøres for fört i området i dag.

Vi ønsker derfor fartsgrensen nedsatt til 30 km for veistrekningen på kommunal vei forbi
idrettsparken og grendehuset og videre noen meter over på fylkeskommunal vei i begge
retninger.
I tillegg søker vi om at det settes om standard veiskilt med ((Barn leken).

Vi forventer en positiv saksbehandling, da vi har ïngen bam å miste.

Vennlig hilsen

~4UcC~ CÙ(t(jn/i
1~uskeeidet Bygdelag

Heidi \Vågan "'
rvlobil : 40011716

Fa skeeidet Idrettslag
ck Nommnn

Mobil: 97146242
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l'otteii:ivêien og TvettâveJen Fauske .. søkiadom. ntdSått fartsgrense/merkingav
v~i.. annodfiii ØU1 attaleJse

Jegviet'cildetes brev m/VedÏeggda.tert20.6J21Lt1gã.eodesøknådoinnensiittfiitsgtensèpg
merlfgav vei ft.. Fauskeeic.etBygdclag. Fiiuskeeidetídrettslagog McdfsQåtdsbarehage. '

NfleAtàÓ l?ettaktnngc:eñaktiviteten SÔtliet i òwä4et,spesield fórbfutlelse. med
bamehagedrftenved MedãliGårdsbarnehageog bíUkav gtendehus~t,synes det kJartat
n.edsatt fâttsgtetiseogså safen medanrienskicigvl øke ttñk$ìkk,ethetenioìnàdet.

FIe.rfra $tiller. en seg positiv til søki~adell.

¡.dNisen
" ..' .' . ff'I/4~êt~~
Kst. /t/lt1I1R
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FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE

TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, FORSIKRINGSBRANSJEN,
POLITI, KJØRESKOLENE, HELSEVESEN, FAUSKE KOMMUNE

I forbindelse med behandling av - SAK 25/12: Fartsgrense v/Tverrå Grendehus - ble det
gjort følgende vedtak:

((FTF er enige i forslaget om å sette ned fartsgrensen forbi Tverrå Grendehus til 30 km/t og å
sette ned fartsgrensen på Tverråveien fra der hvor opphevingen av 30 kmt forbi Medås
Gårdsbarnehage og til dagens 50 km/t-skilt ved grendehuset.!', _'"

Fauske, 13. februar 2013

På vegne av Faglig Trafikkforum Fauske

~~
Lise Gunn Hansen
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Statens vegvesen IK~ssÐring--

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske ~~ÌJ.~~~Lts~'lfl2lL

(!Fauske og Sørfold lensmannskontor, postboks 83, 8201 Fauske

Behandlende enhet:

Region nord

Sa ksbeh and ler/i n nva Igsn r:

Wenche Sivertsen .75552936
Vår referanse:

2012/080487 -003

Deres referanse:

12/80 19/LGH

Vår dato:

14,02.2013

Fv. 537 Fauske kommune, Tverrå, nedsatt fartsgrense.

Viser til henvendelse fra Fauskeeidet Bygdelag, Fauskeeidet Idrettslag, Medås
Gårdsbarnehage og Fauske kommune om foreslått endring av fartsgrense forbi
grendehuset i Tverrå, Fauske kommune.

Vi foreslår endring av fartsgrense til 30 km/t som vist i vedlagte skiltplan, datert
26.11.2012.

Viser til vedlagte skiltplan og ber om kommunens og politiets uttalelse ihht til
skiltforsikriften § 26.

,
-.

Statens vegvesen, avdeling Nordland
Med hilsen

MH)ul)iui~A
Wenche Sivertsen
Overingeniør

Vedlegg: skiltplan, fartsgrense Tverrå, Fauske kommune. Datert 26.11.2012

Postad resse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 02030
Telefaks: 75 55 29 51
fi rma post -n ordcgvegvesen, no

Kontorad resse
Dreyfushammarn 31/33
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 789533 52

Org.nr: 971032081




