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Saksopplysninger:

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016 ble vedtatt ik-sak 171/12 den
17.12.2012.

Det er nå behov for rullering av handlingsprogrammet hva gjelder pkt 8.3 Fysiske tiltak,
pkt 8.3.1 Prioriterte tiltak.

Oppgaver som i gjeldende plan er prioriterte titak:

Oppgave Merknad
Fortau Grønåsveien Tilskudd innvilget i 2012
Trafikksikker skole:

- Planlegging av gang- og sykkelvei ved Gang- og sykkelvei inngår i reguleringsplan
Valnesfjord skole for boliger (Solbakk)

,
-

- Etablering av forbindelsesvei mellom Ikke gjennomført, men det er utarbeidet
0verveien og Rv 830 i Sulitjelma byggeplan for arbeidet

-
- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad

barehage og skole Tiltak delvis gjennomført
Gatelys på nedre Leivset Tiltak gjennomført

Det som gjenstår av prioriterte tiltak er etablering av forbindelsesvei mellom 0verveien og Rv
830 i Sulitjelma.

I planen er det en rekke tiltak på uprioritert liste, det er også beskrevet i planen at dersom det er
behov kan nye tilak tas inn i planen. Omprioriteringen skal gjøres ved å legge fram en forberedt
sak for politisk behandling.



I forbindelse med etablering av ny skole på Vestmyra vil trafikk av barn som må krsse E6 eller
Rv 80 øke. Kommunen vil legge stor vekt på å legge best mulig til rette for trygg kryssing av i
sentrum og vil arbeide aktivt for å få på plass sikkerhetstiltak.

For elever som kommer fra Hauan boligfelt har Faglig Trafikkforum Fauske anbefalt etablering
av planfri kryssing av E6 ved Nico-krysset og at det etableres et sammenhengende gang- og
sykkelveinett fra øverst i Hauan på nordsiden av boligfeltet og videre langs en definert trase fram
til Nico-krsset. Forslaget om planfri krssing er tatt opp med Statens Vegvesen.
Kommunen vil ha ansvaret for planlegging av gang- og sykkelstien, deler av den er allerede
regulert inn langs anbefalt trase, men det er et behov for å utarbeide en plan for hele strekningen.

Rådmanen anbefaler at nedenforstående tiltak prioriteres for søknad om fylkeskommunale
trafikksikkerhetsmidler for 2014:

Handlingsprogram for prioriterte fysiske titak for 2014:

Oppgave Merknad Kostnadsoverslae: Søknad
Etablering av forbindelsesvei I henhold til
mellom 0verveien og Rv 830 i byggeplan
Sulitjelma

Planlegging og kostnadsberegning 200000 160000
av et sammenhengende gang- og
sykkelveinett fra øverst i Hauan til
Nico-krysset
Arbeide aktivt sammen med Statens Aktualisert ved
vegvesen og andre for å finne gode etablering av ny
løsninger for kryssing av E6 og RV skole på Vestmyra
80

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak
for 2014.

Even Ediassen
Rådmann
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Fra Trafikksikkerhetsplan vedtatt 17.12.2012

8.3 FYSISKE TILTAK

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK:
.................."...""..".................................. .........""",,.............. .............................................................. ..................."..."........... ................................... ........."..".........................

Oppgave Merknad
Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua - kryss grønn- Stor og økende trafikk av
åsveien) gående, syklende og kjø-

rende trafikanter
Trafikksikker skole: Alle delprosjektene skal

- Planlegging av gang og sykkelvei mellom legge til rette for skole-
Rv80 og Valnesfjord skole veg

-

- Etablering av forbindelsesveg mellom
Øverveien og Rv830 i Sulitjelma

-

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-
haçie OQ skole

Gatelys på ned re Leivset Skoleveg

............................................................,.........................., ,.,',.,',....,",........... .................................... .......................................................... ....,.,....,............,.. .............................,..............................,....... ........................................................................

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK:
...................................................... ................................... ............................................................................ ............. ....................................................... ............................ .................................... ................................ ................................... ....

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tiltak som har behov for hoved-
prioritering, og vil legges frem som en forberedt sak for behandling på politisk
nivå og straks innlemmes i denne plan for perioden.

I 
Oppgave I Merknad. I

.......................................... ................................. ............................................................................................................................................... ................................................................ ................................... ............................................... ...............................................

8.3.3 UPRIORITERTE TILTAK

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert år i en forberedt sak til politisk nivå.

Oppaave Merknad
Planlegging av forlengelse av gang- sykkelvei

langs Erikstadveien (fra Helskarveien til Bade-
strandveien)

Planlegging av fortau langs Nyveien mellom Rv80
og Kirkeveien

Planlegging av gang- sykkelvei fra Fauske Lysverk
til samlevei på Hjemås

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Hageneshauaen


