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Sammendrag: 
Det vises til saksfremlegg i sak 067/17 som var til behandling i Formannskapet den 
13.08.2017. Rådmannen er blitt bedt om å gjøre ny innstilling i saken basert på drøftingene i 
møtet og ønske om at en første omgang har fokus på å ferdigstille allerede igangsatte 
prosjekter som har en klar trafikksikkerhetsmessig nytteeffekt.  
 
Rådmannen foreslår at nye større prosjekter så som bygging av fortau langs Erikstadveien, 
og med tilleggsoppgaver utbedring av vei og utskifting av VA ledning utredes i egen sak og 
fremlegges for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen og økonomiplanen for 
2018.  
 
Prosjektene Farvikbekken, gang-/sykkelvei fra Mølnveien til Vestmyra boligpark samt 
Gang/sykkelvei langs E6 til Hjemås foreslås å bli satt på vent og tas opp til en nærmere 
vurdering i Fauske Faglig trafikkforum med hensyn til prioritet og viktighet satt opp mot andre 
trafikksikkerhetstiltak som er under planlegging.  
 
Forslag til prioritering og plan for gjennomføring/ferdigstillelse av påbegynte tiltak  
 

1. Ferdigstille gang/sykkelvei Krokdalsmyra – opphøyet gangfelt over terminalveien 
pluss belysning/skilting 

 
2. Ferdigstillelse oppbygging gangfelt Hegreveien samt skilting i området.  

 
3. Forlengelse av fortau forbi idrettshallen og etablering av «Kiss and ride» stopp ved 

Idrettshallen. 
 

4. Reparasjon/delvis utbedring av Hegreveien 

 
Beregnede kostnader for gjennomføring foreslåtte tiltak  
 
 

Kostnadsestimat 
gjenstående arbeider 

budsjettforslag kommentar 



trafikksikkerhetstiltak 

   

Ferdigstillelse 
gang/sykkelvei 
Krokdalsmyra 

    500.000,- Det er lagt et foreløpig dekke pga 
nødvendig forbelastning før asfaltering.   
Oppgaver til utførelse: belysning + 
opphøyd gangfelt 

Hegreveien - oppbygd 
gangfelt, skilting 

    1.200.000,-    Oppgaver til utførelse: etablering 
oppbygd gangfelt 3 steder + skilting iht. 
skiltplan 

Forlengelse fortau 
Hegreveien, «kiss and ride 
sone» Idrettshallen 

     450.000,- Oppgaver til utførelse: forlenge fortau ca 
120 m, masseutskiftning/avretting  + 
asfaltering  

Reparasjon/delvis 
utbedring av Hegreveien 

     600.000,- Oppgaver til utførelse: 
asfaltering/utbedring/tilpasning av vei 
mot oppbygd gangfelt  

Sum kostnader foreslåtte 
tiltak  

  2.750.000,-  

Inndekking merforbruk     2.274.000,- Økonomioversikten pr. 25.aug viser et 
merforbruk sum netto på kr 2.274.468,- 
Merkostnaden skyldes i hovedsak ekstra 
kostnader knyttet til vanskelige 
grunnforhold ved ett av delprosjektene. 
Vi fikk også uforutsette kostnader til 
patruljetjene som ble iverksatt ved de 3 
lyskryssområdene pga forsinkelse I SVV  
med å få opp lysreguleringen  

Reservepost         275.000,-  

Sum kostnader eks mva     5.299.000,-  
 
 

 
Kostnadene ifm gjennomføring av resterende arbeid trafikksikkerhetstiltak innarbeides i 
budsjett for 2018. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak - sum 5.225.000,-. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak:  
 

1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei Fauske til  
orientering. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. framlagte 
plan. 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 5.299.000.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

 


