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I Saksbehandler: Lise Gunn HansenI 

Jouraipo. stID: 13/2813
Arkiv sakID.: 11/2844

Sluttbehandlede vedtaksInstans: Klagenemnda

II Sak nr.: 030/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2013

KLAGE - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER

Vedlegg: - Klage fra Rolv Sigurdsen, Valnesfjord

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt klage fra Rolv Sigurdsen på saksbehandling og vedtak,
saksbehandlingen av vedtaket i sak 26/12 fra 17.01.2012 og vedtak i sak 17/13 en 26.02.2013.

Saksopplysninger:
Sigurdsen klager på saksbehandling i en sak fra januar i fjor. Denne saken ble påklaget og
PLUT og Klagenemnda gìorde følgende vedtak: ((Klagen på vedtak i sak 026/12 tas ikke til
følge.))

I sak 17/13 klages det på vedtaket, men de puntene det henvises til er fra et referat fra et møte
arangert av nærmiljøutvalget i Valnesfjord. Dette referatet var ikke vedlagt saken. Referatet er
ikke registrert inn i Fauske kommune.

Hvorvidt Rolv Sigurdsen er par i saken og har klagerett i disse sakene er usikkert, men vi velger
å legge saken fram for PLUTo

Saksbehandlers vurdering:

Sak 26/12 er allerede behandlet av Klagenemnda og ble ikke tatt til følge der.

I forbindelse med behandlingen av sak 17/13 ble alle hensyn vurdert og ivaretatt, også barnas
trafikksikkerhet.

Det er ikke framkommet nye opplysninger i saken.

'!

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge.

Fauske, 3. april 2013



Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:
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Rolv Sigurdsen

Stokland

8215 Valnesfjord.
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Fauske kommune.

Avdeling for Plan- og utvikling

8200 Fauske
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18.03.2013

Klage på l.Saksbehandling og 2.Vedtak.

l..Saksbehandlingen av vedtaket i sak nr. 26/12 fra 17.01.2012

Vedtaket i Fauske kommunes utvalg for plan og utvikling den 17.01.2012 :
"Sak 026/12'; Trafikksikkerhetstiltak ved Valnesfjord oppvekstsenter.
Vedtak:

Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.
Merkes med underskilt: Tilatt adkomst til grunneierne, samt varetrånsport.
Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar parkering/parkeringsforholdene

ved Valnesfjord skole".

Todelt vedtak.

Som det framgår er vedtaket todelt. Del to: "Det legges frem en sak i første halvdel av 2012

som ivaretar parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole".

Denne delen av vedtaket erenda ikke iverksatt, og det er heller ikke gitt noen grunn 
for at

så ikke har skjedd. Tvert i mot. Siden sist sommer har vi med jevnlig mellomrom etterlyst

iverksettelse av vedtaket, ved henvendelser til leder for Plan- ogUtviklingsutvalget.

Tilbakemeldingen har vært at veien skulle stenges i løpet av høsten, og utvidelsen av

parkeringsplasser var planlagt utført samtidig med arbeidene med den nye kunstgressbanen.
Dette skjedde ikke. Det ser ut til at vedtaket har blitt endret underveis uten 

politisk

behandling. Saksbehandlingen, med iverksettelse av halve vedtaket ved å stenge veien,
skaper en situasjon som gjør at det i all hast må etableres ei ny sak, sak nr. 17/13 som vedtas
26.02.2013

2.Vedtak i sak nr. 017/13 den 26.02.2013 i Plan- og Utviklingsutvalget (PLUTL.

Fra barnas trafikksikkerhet til parkerings- og biltrafikkproblemer
I saksopplysningene til sak 17 /13 beskrives en situasjon med mange problemer for alle

bilkjørende. Hele saken har gått fra å være et trafikksikkerhetstiltak for barna til et
parkerings- og biltrafikkspørsmål i skolen og barnehagens nærområder.
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VNMU møte 13.02.201

I saksopplysningene opplyses at: ilDet har vært avholdt møte mellom Fauske kommune,
Valnesfjord barnehage, Valnesfjord skole, nærmi/jøutvalget (VNMU) og grunneiere".

VNMU tok initiativet til møtet.

Våre kommentarer til møtet:

1. Uttalelse fra leder for PLUT :

"Man måtte fokusere på å finne midlertidige løsninger, og det sekundære målet var at man

kom fram til permanente løsningeri skolebakken"

Kommentar: Den midlertidige løsningen bli i virkeligheten permanent. Ikke aktuelt å endre

på løsning før ny skole blir bygget i flg. planutvalgsleder i møte 3 dager før VNMU møtet.

2. Uttalelse om konsekvensene ved stegning av skoleveien fra rektor ved Valnesfjord

skole og styrer i Valnesfjord barnehage:
"Busstrafikken er flyttet fra barnehagen, noe som har gjort bruken av veien mer oversiktlig
akkurat i den tia bussene kom. Denne trafikken var likevel regulert og noenlunde stabil, noe
biltrafikken den nå er avløst av ikke er.

Den største utfordringen er kommet ved barnehagen. Det er for få plasser til bilene i levering
og hentetidespunktene (fra ca 0700 - 0800 og 1515 -1630). Det blir en meget uoversiktlig
situasjon rundt barnehager. Det er avsatt 5 plasser nedenfor barnehagen til denne trafikken
men disse er for få. Plassene oppe ved barnehagen blir da tatt i bruk og problemet oppstår.

Det blir trafikkfarlige situasjoner nede i veien og i krysset mellom skolebakken og gamle rv
80. Det er ikke tilrettelagt for av og påstigning her, men dette ble foreslått rettet på.

Det er store problemer for de som skal benytte samfunnshuset etter klokken 1500. Det store
reduksjonen i antall parkeringsplasser er i seg selv en utfordring, det samme erutfordringen
med å få transportert opp utstyr til aktivitetene."

Kommentar: Busstrafikken ved barnehagen har vært en stor sikkerhetsrisiko. Ved glatt vei

ned mot fotballbanen måtte bussene rygge fra barnehagen ned til FV 530. Dette ble gjort

etter atungene var sluppet av bussen. Samtidig var det stor biltrafikk med unger til og fra

skole og barnehage. At dagens biltrafikk ikke er regulert og noenlunde stabil må ansatte ved

skole og barnehage, samt foreldrene til de barna som kjøres til barnehagen-ta ansvaret for.

3. Forslag til løsninger:

"Det ble framlagt brev fra en av grunneierne med ulike løsninger: Disse ble gjennomgått (se
vedlagte kart og brev) men ingen av disse vii kunne la seg gjennomføre på kort sikt. De vii
videre innebære reduksjon i barnehagen og skolens uteareal- noe som ikke var ønskelig. De
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vile også medføre økt uregulert biltrafikk der barn og unge ferdes" .

Kommentar: Det ble fra oss sendt et forslag til midlertidig løsning på parkeringsproblemet.

Den kunne gjennomføres i løpet aven formiddag ved at området sørvest for ballbingen ble

ryddet for snØ og midlertidig fram til våren ble tatt i bruk til parkering. LØsningen ville ikke

legge beslag på noe av barnehagens uteareal, og detutearealet skolen her måtte avgi ville

de få igjen ved at dagens parkeringsplass ble bilfri.

Vår midletidige løsning ville gi en klar adskillelse av biltrafikken og barna.

4. Tidsbegrenset stegning av veien.

"Tidsbegrenset stegning av veien er de letteste og raskeste tiltaket som kan gjenomfØres.

Stenger man veien mellom klokken 0800 og klokken 15.00 har de elevene som går til skolen
ingen trafikk i skolebakken"

Kommentar: Hva med de barna som bruker veien påettermiddag- og kveldstid?

5. Utvide parkeringsplasser:

"Utvide parkeringsplasser ned mot fotballbanen. Dette krever mye anleggsvirksomhet men
vii kunne sees på som en del av den langsiktige løsningen".

Kommentar: I gjeldene reguleringsplan for området rundt barnehagen er det planlagt 84
parkeringsplasser. Langs veien ned til fotballbanen er det ferdig fylt utfor parkering på tvers.

Det eneste som mangler er noen lass grus. Hvorfor ble 
ikke dette utført slik vedtak i sak nr.

26/12 fra 17.01.2012 forutsatte?

6. Opparbeide en ny busslomme :

"Opparbeide en ny busslomme for av/påstigning i tilknyttning til krysset gamle rv 80 og
skolebakken. Vil redusere faren ved av og påstigning både på buss og personbil".

Kommentar: Ny busslomme vurderes av Statens vegvesen

7. Utvide veien I gjøre den bredere:

"Vii kunne lette muligheten til å lage et begrenset gangfelt
opp bakken. Dette sammen med å lage gangstier for myke trafikanter vii gjøre bakke
tryggere.
Grunneier sa seg vilig til å avstå en meter mot nord for å få dette til".
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Kommentar: Det er allerede frigitt areal, vederlagsfritt, i planutkastet fra gnr.56 bnr.57 til
oppgradering av veibredden som kreves for biltrafikk.

8. Gjennomgåes av trafikkfaglig forum:
"Det ble foreslått at de ulike løsnings forlagene som kom på bordet i løpet av møtet burde
gjennomgåes av et trafikk faglig forum, noe saksbehandler på planavd mente vile bli gjort".

Kommentar: Vi velger å tro at trafikkfaglig forum ser nærmere på andre midlertidige

løsninger enn den lettvinte løsningen med tidsbegrenset stenging.

Argumentasjon for full stenging av veien.

Vi gjengir noe av vår argumentasjon for å stenge veien hele døgnet.

1. I vinterhalvåret er det jevnlige episoder i den bratte bakken hvor biler kommer ut av
kontroll og havner i grøfta. Situasjoner ute av kontrolL.

2. Jo dårligere føret er og jo dårligere dekkene er, jo større fart trengs for å komme opp

bakken. Og de farligste episodene når det i tillegg er mørkt. I slike tilfeller kommer

ingen biler seg opp uten å overskride fartsgrensen for veistrekningen.

3. Veien er så smal på deler av strekningen før bakken at to biler ikke kan møtes.

I dag står biler på tur til skolen nede ved FV 530 og venter på "klar bane" for å få nok

fart til å komme opp bakken. Alle kommer ikke allé opp, og situasjonen er igjen ute av

kontrolL.

4. Barn bosatt på gnr./bnr. 56/17 & 56/57 er særlig utsatt. Adkomsten til 56/17 rett
under bakken er spesielt farlig.

5. Snøvær, holke og mørke gjør veien farli for de myke trafikkantene.

Blant beboerne i området er det også kjent at veien opp til skolen på kvelds- og

nattestid ofte trafikkeres av ungdom i bil med ekstrem fart. Målet er gjerne

"piruetter" på parkeringsplassen og skolehusplassen.'

Beskrivelsen og hendelser i disse fem punktene er noe alle de nærmeste naboene ser hver

eneste vinter. Et møte mellom en bil ute av kontroll og barn på vei opp eller ned bakken kan

få alvorlige konsekvenser. Hvem har ansvaret for at det ikke skal skje?

Valnesfjord 18.03.2013

Rolv Sigurdsen


