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Saksopplysninger:

Fauske kommune har avholdt møter med Statens vegvesen den 22. april og 2. mai. Bakgrunen
før møtene har vært behovet for å gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i sentrum som
del av tilrettelegging for ny skole på Vestrnyra. Som en del av disse møtene har også en
eventuell omlegging av RV 80 blitt diskutert.

Planområdet for omlegging av RV 80 på strekningen Vestrnyra - Klungset ligger like øst for
bompengeprosjektet Røvika - Straumsnes. Planen omfatter bygging av rvo 80 i ny trase nord for
bebyggelsen i deler av Fauske, samt kryssomlegginger i begge endene av parsellen. Den nye
veglinja ligger inne i kommuneplanen. Det foreligger ikke noe formelt plangrunnlag ut over
kommuneplanen, og følgelig heller ikke noe eksakt kostnadsoverslag.

Prosjektet består av bygging av ny veg. Med det som utgangspunt, og vurdert opp mot forslag
til NTP, vil det ikke være økonomisk rame for full statlg finansiering av prosjektet før i neste
NTP-periode; dvs. etter 2023.

Finansiering av prosjektet i en kombinásjon med statlige bevilgninger og bompenger kan gi
tidligere bygging.

Et alternativ kan være statlg finansiering av rudkjøringene ved bruk av midler fra de såkalte
programområdene, mens mellomliggende strekning finansieres med bompenger. Som oppfølging
av NTP skal Statens Vegvesen presentere et mer detalj ert handlingsprogram for perioden 2014 -
2017 til høsten, der programområdernidlene fordeles på enkeltprosjekt. Handlingsprogrammet
stadfestes i februar 2014.

I sak 96/06 den 5.10.2006 vedtok kommunestyret i Fauske å dekke 50 % av
planleggingskostnadene ved utarbeiding av reguleringsplan for strekningen Klungset/E6. Det ble
bevilget inntil kr 500 000,- planen. Planleggingsarbeidet ble igangsatt men ble senere midlertidig
stoppet.

En omlegging av RV 80 fra Klungset til østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkessig
forbedring for trafikkiljøet i Fauske sentru. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en
omlegging av denne traseen kan realiseres så snart råd er. Omleggingen er ytterligere aktualisert



etter vedtaket om ny skole på Vestmyra med hensyn til å sikre trygg skolevei for elever fra
Erikstad.

For å få framdrift i saken vil rådmanen fremme forslag om at kommunen ber Statens vegvesen
om å utrede omlegging av RV 80.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om
delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80
Vestrnyra - Klungset.

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene,
begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.

3. Fauske kommune er vilig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle
sikkerhetstiltak i sentru.

Even Ediassen
. Rådmann
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VEGPAKK SALTEN/GANG-/SYKKLVEG RØVIK - STRANDA. SPLEISELAG
REGULERINGSPLAN NY RV80 KLUNGSET - E6

Vedlegg: Kopi av del av kommunedelplan for Fauske sentrum, dell, skisse datert 17.07.06

Sammendrag:

Reguleringsplan gang-I sykkelveg Røvik - Stranda er lagt ut til offentlig ettersyn. Endelig
planvedtak påregnes fattet av kommunestyret 16. november d.å. Prosjektet er en del av
Vegpake Salten, og planlagt byggestart er 2010.

Eksakt kostnadsoverslag for prosjektet er pr. 1. juli ikke klart. Det har bL.a. sammenheng med
usikkerhet rundt plassering av masseoverskudd/massedeponi. Masseoverskudd på strekningen
Røvik - Stranda er beregnet til min. ca. 10.000 m3.

På grunn av dårlige grunnforhold er det ikke tilrådelig å anlegge massedeponi langs strekningen.
Det vil påføre gIs-prosjektet store kostnader å frakte bort masseoverskuddet.

I møte i styringsgruppa for Vegpakke Salten 7. juni d.å. ble det enighet om se på mulighetene å
benytte overskuddsmassene til anlegg av ny vegtrace for Rv80 på strekningen Klungset/avkjørsel
Erikstad kirkegård og østover til E6. En slik løsning gir en vinn-vinn situasjon ved at
anleggskostnadene for gIs-prosjektet reduseres samtidig som ny vegtrace for omlegging av Rv80
utenom Fauske sentrum påbegynnes.

Valg av slik løsning krever at det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag
for strekningen. Statens vegvesen har anslått planostnadene til ca. kr. 1.000.000. Bakgrunnen
for den relativt høge kostnaden har sammenheng med at det må utføres krevende geoteknisk
gruundersøkelser på strekningen. Dette for å få kostnadsoverslaget for prosjektet innefor
kravet på pluss/minus 10 %.
Statens vegvesen har p.t. stor planaktivitet og har problemer med å finansiere alle
planprosjektene, jfr. alle prosjekter i Vegpakke Salten fase 1 og fase 2. Styringsgruppa ble i møte
7. juni enig om å prøve å få til et spleiselag/50/50-deling av planleggingskostnadene mellom
Statens vegvesen og Fauske kommune.

En samdrift av prosjekter innenfor Vegpakke Salten og framtidig omlegging av Rv80 utenfor
Fauske sentrum virker å være en fornuftig bruk av marginale økonomiske vegresurser. Ved at
det utarbeides reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag innenfor kravet på pluss/minus



10%, kan prosjektet tas inn i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 - 2019 for
prioritering/påvente av bevilgning.

En omlegging av Rv80 fra Klungset østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkessig
forbedring for trafikkmiljøet i Fauske sentrum. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en
omlegging av denne traceen kan realiseres så snart råd er. Angjeldende spleiselag anses som et
bidrag i så måte.

Rådmann slutter seg til styringsgruppas vurdering og anbefaler at Fauske kommune bidrar med
50 % av kostnadene til utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen Klungset/avkjørsel
Erikstad kirkegård til E6.

INNSTILLING:

Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

PLUT -053/06 VEDTAK- 12.09.2006

Marit Stemland stilte spørsmål om egen habilitet.
Stemland ble enstemmig erklært habiL.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

FOR-103/06 VEDTAK- 18.09.2006

Marit Stemland stilte spørsmål om egen habilitet.
Stemland ble enstemmig erklært habiL.

Jørn Stene (FL) foreslo:
Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105/06.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling 2. avsnitt ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt
for FL' s forslag.



INNSTILLING:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

KOM-096/06 VEDTAK.; 05.10.2006

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo følgende endring i 2. avsnitt:
Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1,jfr. sak 105/06.

Gunnar Myrstad (SV) foreslo følgende tilegg ti innstiling:
Dette under forutsetning at det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

AP's forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
SV's forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling med endringer ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Dette under forutsetning at det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105/06.
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Midlertidig stopp regulering

Vî vil med dette înformere Fauske kommune ornat arbeidet med reguleringsplan for E-6
Vestrnyra - Klungset (rv.80- omjørings alternatìv nord) er mîdlertîdîg stoppet.

Bakgrunn for dette er at Statens vegvesen i år îkke har prîoritert midler til å fullføre denne
planen. Det foreligger en delvîs prosjektert lînje. Det er gjort foreløpîge geotekniske
undersøkelser og beregnînger. Det er behov for ytterlîgere undersøkelser for stabî1tet både
der Leîrelva skal krysses og i krysset ved Søbbesva. Vurderîng av kryssplasserînger og
utformînger er heller îkke prosjektert. Vî vîl derfor komme tìlbake til videre planarbeîd î
2011.

Ønsker dere nærmere opplysnînger om planarbeîdet så langt kan Hans Richardsen tlf.
75552940 kontaktes.

Med hilsen~~.
Unni M. Gifstad
prosjektleder


