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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 20.11.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger med følgende tillegg: 
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk. 

FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmanns forslag med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 124/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger med følgende tillegg: 
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk. 

 
Kommunestyre 13.12.2018: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 119/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger med følgende tillegg: 
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk. 

 
Vedlegg: 

12.11.2018 Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 1396440 

 



Sammendrag: 
Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune for 2019-2023 legges nå fram til behandling i Plan- og 
utviklingstuvalget og kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 ble lagt ut til offentlig ettersyn den 14. september 2018 i 6 uker fra 
kunngjøring.  Høringsfrist var 1. november 2018.  Det er innkommet 5 høringsuttalelser til planen. 1 av 
uttalelsene er innkommet 6 dager etter fristens utløp. Det er ikke søkt om forlenget frist for innspill, 
men Rådmannen velger å legge den fram sammen med de øvrige innspillene. Ingen innsigelser fra 
offentlige myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr 
problemstilling slik den fremstår. 
 
Innspill fra Dan Håkon Kjerpeseth, datert 11. april 2018,(gitt i forbindelse med høring av 
planprogrammet). 
«I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan i Fauske, vil jeg med dette foreslå 
flere tiltak som jeg mener bør inn i ny trafikksikkerhetsplan. 
Flere av tiltakene er anbefalte tiltak fra nasjonale myndigheter, mens andre tiltak er basert på 
observasjoner og situasjoner jeg opplever som bilist, syklist og fotgjenger i Fauske. 
 
Fysiske tiltak jeg mener bør inn i planen: 

 Samleveier til og i boligfelt settes ned til maks 40 km/t (anbefalt fra nasjonal hold) 
 Alle gangfelt over veier skal være opphøyd, godt merket og punktbelyses.(anbefalt fra 

nasjonalt hold) 
 Fortau og gangveier skal merkes med sebrastriper der disse krysser en vei. 
 Områder rundt barnehage og skoler skiltes med skilt nr 142 (Fareskilt: Barn) 
 Fartsdempende tiltak i veier som passerer barnehager/skoler.( F.eks Lyngveien som 

passerer få meter fra av/påstigning til Lyngheia barnehage) 
 Bygge om saksebommer slik at disse kan brøytes på en enkel måte. Dette vil lette 

framkommelighet med barnevogn, sykkel, spark og rullestol 
 
Andre tiltak jeg mener bør inn i planen: 

 Utarbeide retningslinjer for brøyting: Fortau og G/S veier skal være gjennombrøytet eller 
strødd før kl 7 på hverdager og kl 9 i helger. Blir bilvei brøytet, skal tilhørende fortau og 
G/S vei brøytes umiddelbart. (Dette er vanlige retningslinjer i andre kommuner) 

 Ved utbygging av boligfelt og næringsområder skal infrastruktur for gående og syklende 
bygges ut samtidig. Viktig at vi i framtiden unngår situasjonen vi fikk på Krokdalsmyra 
(tok 8 år fra Fauske Handelspark åpnet til g/s-vei ble bygget) 

 Innføre tidsfrist på trafikksikkerhetstiltak som anbefales gjennomført av faglig 
trafikkforum, f.eks: Enhet Plan/utvikling plikter å sende anbefalte sikkerhetstiltak 
videre for politisk behandling innen 90 dager. 

 Alle hendelser og ulykker med kommunale kjøretøy skal granskes internt for å avdekke 
bakenforliggende årsaker og forbedringspunkter (Ref.dødsulykke Sjøgata i 2014) 

 Gjennomføre kjøre- og trafikksikkerhetskurs for alle ansatte i kommunen som er 
avhengig av å kjøre bil/maskiner for å utøve sin arbeidsoppgaver. (Ref.dødsulykke 
Sjøgata 2014) 

 Snarveier er ofte viktige ferdselsårer: Kartlegge og vedlikeholde snarveier kan være et 
viktig og billig tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå. (snarveier trenger likevel ikke å ha 
universell utforming eller like høy vedlikeholdsgrad) 

 Sikre at utfartsområder har trafikksikker adkomst, spesielt områder som brukes av skole 
og barnehage (F.eks gangfelt til Trollskogen i Hauan.» 



 
Innspill fra Dan Håkon Kjerpeseth, datert 31. oktober 2018: 
«Oppdatert trafikksikkerhetsplan inneholder mye godt arbeid, og jeg setter pris på at noen av mine 
tidligere innspill til kommunen, nå er kommet med i planen.  
 
Savner likevel et punkt angående fartsgrenser.  
Mange av veiene i kommunen, både fylkes og kommunale veier, har ofte høyere fartsgrenser enn 
anbefalt fra Statens vegvesen.  
Dette gjelder spesielt samleveier i boligfelt som ofte har 50 km/t som fartsgrenser, men fra nasjonalt 
hold er det anbefalt 40 km/t som maks.  
I sentrumsområde med mye trafikk er det anbefalt maks 30 km/t, mens fartsgrensen i Fauske sentrum i 
dag er 40 km/t.  
Lavere fart reduserer skadepotensiale og risikoen drastisk.  
Lavere fart senker også støynivå, og øker trivselen.  
Fartsgrensene i kommunen, både på kommunale og riksveier, bør følge nasjonale retningslinjer.  
Hva med å få dette inn i trafikksikkerhetsplanen? 
  
Savner også tiltak tiltak rundt barnehagene på Fauske, og spesielt Lyngveien barnehage.  
Barnehagen beveger seg ofte rundt i nærmiljøet og det burde derfor ha vært skiltet med barn i området, 
samt vurdert lavere fartsgrense og eventuelt fartsdempende tiltak.  
F.eks så har veien forbi Tinkeliheia barnehage/Finneid skole nedsatt fartsgrense til 30 km/t.  
Slike tiltak burde gjøres konsekvent rundt alle barnehager/skoler i kommunen, og jeg ser gjerne at dette 
er noe som trafikksikkerhetsplanen iveretar.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er viktig at fartsgrensene er i hht nasjonale føringer.  Når det gjelder E6 gjennom sentrum, er dette 
en vei hvor Statens Vegvesen er veieier og fastsetter fartsgrense.  På kommunale veier i boligområder i 
sentrum er det i de aller fleste tilfeller skiltet med 30-sone-skilt.   
 
Det foreslås at fartsgrense ved skoler og barnehager i kommunen skal være 30 km/timen. 
 
Ved skoler og barnehager på kommunale veier skal det skiltes med fareskilt nr 142 Barn. Dette tas inn 
under pkt 8.3.1 – prioriterte tiltak. Kostnaden bør innarbeides i budsjett. 
 
Innspill fra Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) datert 24.09.2018 og: 
«Høringsuttalelse - Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 - Fauske kommune 
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) viser til Fauske kommunes 
trafikksikkerhetsplan 2019-2023 som er på høring. 
 
NFTU avgir med dette sin høringsuttalelse, og har følgende kommentarer: 

 Planen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe som gir den tyngde og helhet. 
Godt utarbeidet plan og det tverrfaglige fokuset som er gjennomgående er svært 
positivt, men bør følges opp gjennom systemtenkningen. Det kan for eksempel være 
et felles forum slik at man ser den tverrfaglige sammenhengen. 
 

 Holdningsskapende arbeid er trukket frem som viktig i planen, men bør presiseres 
nærmere i de konkrete tiltakene. 

 Planen skal bygge på nasjonale og regionale planer, men både delen om Nasjonal 
tiltaksplan og Regional tiltaksplan bør oppdateres til gjeldende planer og spesifisere 
hovedmomenter. Se forslag til trafikksikkerhetsplan i Nordland laget av Trygg Trafikk 
som er vedlagt. 

 Veldig bra at tiltaksplanen er spesifisert med ansvar og tidsfrister. 



 Under punkt 5.1 bør kulturavdelingens ansvar også synliggjøres – her kan for eksempel 
arbeidet med reisepolicy for lag og foreninger nevnes. 

 Under punkt 9.1 bør også påtrykk for arbeid med holdningsskapende arbeid nevnes. 
 I punkt 9.5 bør helsestasjonenes arbeid synliggjøres, og folkehelsekoordinator arbeid 

med forebygge ulykker tydeliggjøres. 
NFTU mener dette er en godt gjennomarbeidet plan som med noen små justeringer kan løftes. 
Vi anbefaler dere å se nærmere på malen som er vedlagt, og ønsker Fauske kommune lykke 
til med arbeidet!» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune har et felles rådgivingsorgan, Faglig Trafikkforum Fauske, som består av medlemmer 
fra kommunen (skole, barnehage og enhet plan), kjøreskolene, politiet, forsikring o.l. 
Holdningsskapende tiltak er kommentert i planen.  I og med at dette er en overordnet plan, vurderes 
det slik at tiltakene er presisert tilfredsstillende og handlingsdelen av planen blir rullert hvert år med 
vedtak i Plan- og utviklingsutvalget. 
 
Planen er utformet etter et oppsett som ble brukt tidligere.  Oppdatering av planen når det gjelder pkt 4 
Nasjonale og regionale føringer for trafikksikkerhetsarbeid er gjort i plan som legges ut til behandling nå. 
 
Kulturavdelingens ansvar blir lagt inn i pkt 5.1. i planen. 
 
Under pkt 9.1 vil arbeid med holdningsskapende tiltak bli tatt inn. 
 
Helsestasjonens arbeid er nevnt under pkt 5.1.5 Helse og omsorg.  Det er også tatt inn i pkt 9.5. 
 
Stillingen som folkehelsekoordinator står for tiden vakant. Det vil ved en senere rullering tas inn i planen 
folkehelsekoordinators arbeid med forebygging av ulykker  
 
Innspill fra Nordland Fylkeskommune datert 01.10.2018: 
« Viser til mottatte forslag til Trafikksikkerhetsplan, og spesielt del 8. Tiltaksdel.  
Samferdselsavdelingen ønsker å være delaktig i arbeidet med utforming av et eventuelt nytt/utbedret 
busstopp i Kleiva, slik foreslått under punkt 8.1, tiltak 1.  
Videre støttes forelagte forslag til Trafikksikkerhetsplan.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune er meget tilfreds med at Nordland Fylkeskommune vil være delaktig i arbeidet med 
ny/utbedret busstopp i Kleiva.  Innspillet tas til etterretning. 
 
Innspill fra FAU Valnesfjord skole og SU Valnesfjord skole  datert 28.10.2018: 
«Trafikksikkerhetsplan Fauske kommune 2019-2023  
Samlet høringsuttalelse fra FAU Valnesfjord og SU Valnesfjord  
Ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, samt den trafikkfarlige skoleveien for minst 30 %* av skoleelevene 
i Valnesfjord, er ikke på noen måte synliggjort i foreliggende forslag til Trafikksikkerhetsplan – og slik kan 
det ikke være.  
 
Vi mener at gang- og sykkelvei på strekningene Strømsnes – Helskog og Valnesfjord kirke – 
Stemlandssvingen må inn på den prioriterte lista under pkt 8.3.1. Vi mener også at den bør høyt opp 
på lista.  
 
Dette begrunner vi med følgende:  
 
1. Strekningen Strømsnes – Helskog, 2,4 km  



Strekningen har svært mye trafikk både morgen og ettermiddag, bl.a. av folk som skal til og fra jobb på 
Valnesfjord Helsesportssenter, en av kommunens største arbeidsplasser. Det er også en del trafikk 
knyttet til transport av de ca 900 pasientene som årlig har opphold der. Videre er Fridalen et populært 
utfartsområde og inngangporten til Sjunkhatten nasjonalpark, hvilket også genererer en del trafikk. Det 
er verken gatelys eller gang- og sykkelvei på denne strekningen, og den er derfor svært trafikkfarlig for 
myke trafikanter.  
Det er også et stort behov for å se på andre løsninger for å ivareta sikkerheten når de kommer ned til 
Strømsnes. Dagens situasjon hvor de enten må gå/sykle inn foran Søstrene Suse eller inn i krysset er ikke 
en god løsning. Utenfor Søstrene Suse står det ofte parkert mange biler, og det kan oppstå farlige 
situasjoner når syklister og fotgjengere skal passere. 
  
2. Strekningen Valnesfjord kirke – Stemlandssvingen, 1,6 km  
Veien er smal, spesielt på vinterstid. Veien ligger høyt i terrenget og veiskulder har løs masse, hvilket gjør 
at bilister kvier seg for å legge seg ut på kanten. På tross av ny RV80 er det en god del trafikk på denne 
strekningen – også av tyngre, større kjøretøy. Trivselsveien hadde 3 ganger mer trafikk enn beregnet ca 
1 år etter omleggingen av RV80. Også denne strekningen er svært trafikkfarlig for myke trafikanter. Ved 
stenging av tunnelen på RV80 anser vi det som direkte uforsvarlig å gå eller sykle langs Trivselsveien, og 
dette er noe som skjer av og til.  
 
3. Minst 30 %* av skoleelevene ved Valnesfjord skole bor langs disse strekningene, som begge er under 4 
km fra skolen, og følgelig langs en strekning hvor elevene ikke kan forvente busstransport – såfremt 
skoleveien er å anse som sikker. I dag busses i all hovedsak disse pga farlig skolevei, hvilket både er i strid 
med Fauske som en folkehelsekommune, og medfører at Fauske kommune har en årlig merutgift på opp 
mot kr 500.000,-**. Denne utgiften ville ikke kommunen hatt dersom det var gang- og sykkelvei, da 
elever fra 2. klasse ikke har krav på busstransport hvis de bor kortere enn 4 km fra skolen og skoleveien 
er trygg.  
 
4. Dersom det hadde vært trygg skolevei i form av gang- og sykkelvei, kunne disse elevene gått eller 
syklet til skolen. Mange barn og unge er aktive innen idrett, men på langt nær alle nås av de eksisterende 
tilbudene. Det å fremme fysisk aktivitet i form av å gå eller å sykle til skolen er et godt folkehelsetiltak for 
å øke aktivitetsnivået hos barn og unge. Det er også et tiltak som når alle, uavhengig av sosial status.  
 
5. Kunstgressbanen brukes allerede flittig store deler av året. Flerbrukshallen vil generere adskillig mer 
trafikk av barn, unge og voksne til området hele året, også utenfor skoletiden. Området blir et sentrum 
for aktive barn, unge og voksne, og veien til og fra må ikke være et hinder for å møtes der. Som 
folkehelsekommune må det legges opp til at man kan sykle/gå trygt til aktiviteter i området.  
 
6. Slik situasjonen er i dag, kan Valnesfjord skole etter FAU og SU sin oppfatning ikke anbefale sykling til 
skolen for elever på nevnte strekninger – slik Trafikksikkerhetsplanen legger opp til under pkt 9.4.» 
 
* Det nøyaktige tallet for våren 2018 var 38 elever på strekningen til Helskog, og 31 elever på 
strekningen fra kirka til Nes. Det utgjorde 34,5 % av totalt 200 elever.  
** 60 skoleelever x 190 skoledager/år x kr 44,- pr elev/dag = kr 501.600,-  
 
Vurdering/anbefaling: 
Trafikk gjennom Valnesfjord foregår stort sett etter FV 530  (fra Østerkløft til X med RV 80 i Røvika). Det 
er Statens Vegvesen som er veieier og dermed har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak.  
 
Fauske kommune har vært  i dialog med Statens Vegvesen vedr trafikksikkerhetstiltak på Strømsnes.  De 
har i epost  til Fauske kommune svart at de vil be om midler til trafikksikkerhetstiltak i Valnesfjord for 
gjennomføring i 2019.  Omfanget er avhengig av hvor mye midler som bevilges.  De er i gang med 
nødvendige forberedelser og prioriteringer, slik at de skal være klare til oppstart når de vet hvilken 



økonomisk ramme de får. 
 
Fauske kommune har også rådført seg med Statens Vegvesen når det gjelder tiltakene i 
Trafikksikkerhetsplanen, f eks hvordan tiltakene skal føres i planen.  Det er tiltak på veier hvor 
kommunen er veieier som skal prioriteres under pkt 8, fysiske tiltak 8.3.2 prioriterte tiltak.  Tiltak som 
tas med i planen på veier hvor andre er veieiere, skal legges inn under pkt 8 tiltaksdel – pkt 8.1. Tiltak 
hvor kommunen er pådriver. 
 
Under tiltak hvor kommunen er pådriver er det satt opp g/s-vei fra Strømsnes til Helskog og g/s-vei fra 
Valnesfjord kirke til Stemlandssvingen som nr 2 og 3. 
 
Reguleringsplan g/s-vei fra Ankjellsvingen (Stemlandssvingen) til Valnesfjord kirke ble vedtatt i 2000.  
Det er ikke foretatt lignende regulering fra Strømsnes til boligområde på Helskog. 
 
Innspill fra Valnesfjord nærmiljøutvalg, datert 05.11.2018: 
«Vi registrerer at ingen av planens prioriterte eller uprioriterte tiltak i planen er å finne i Valnesfjord. 
Eneste sted i planen tiltak i Valnesfjord er nevnt, er punkt 6 under tiltak der kommunen er pådriver. 
Under Fysiske tiltak finner vi ingen punkter planlagt for Valnesfjord.  
 
Når vi ser på «Kart over skadde og drepte i Fauske kommune 2010-2017», registrerer vi at over 100 av 
ulykkene i denne perioden er mellom Fauske sentrum og kommunegrensa mot Bodø i vest. Fauske 
kommune har som mål å bli godkjent som" trafikksikker kommune" i løpet av 2019. Vi undrer oss over 
hvordan dette skal kunne gjelde Valnesfjord, når det ikke foreligger noen fysiske tiltak i området rundt 
Valnesfjord skole/Strømsnesentrum i trafikksikkerhetsplanen.  
 
Vi registrerer at ingen prioriterte tiltak under Trafikksikker skolevei til planen gjelder Valnesfjord. Dette 
er bekymrende ettersom den nye skole og flerbrukshall vil trekke til seg flere myke trafikanter, og det er 
naturlig å tro at dette også vil øke behovet for trafikksikkerhetstiltak i området.I planen vises det til at 
Fauske kommune ønsker sikker skolevei for alle elevene i kommunen. Og at det skal legges tilrette for at 
flest mulig skal kunne gå til skole og aktivitetstilbud. Dette er en viktig faktor for å ivareta folkehelsen, 
som også er et uttalt satsingsområde for Fauske.  
 
Vi undres over hvordan dette skal gjøres gjeldende for barn og voksne i området fra Stemland til skolen 
og bidra til sikker skolevei for skoleelevene langs denne strekningen.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Se vurdering/anbefaling til innspill fra FAU Valnesfjord skole og SU Valnesfjord skole. 
 
Prosjektleder for «Trafikksikker skolevei» sier følgende når det gjelder trafikksikkerhet i forbindelse med 
skoleutbyggingsprosjektet i Valnesfjord:  « I forbindelse med skoleutbyggingsprosjektet i Valnesfjord er 
det ikke tatt inn noe annet trafikksikkerhetstiltak enn det som er gjort i forbindelse med tilkomst til 
nyskolen. 
Det er bygget nytt fortau på begge sidene på veien fra Trivselsveien og opp til skolen. På den ene siden 
er fortau bygget helt fram til barnehagen. 
I tillegg er innkjøringen til nyskolen og til parkeringsplassen planlagt etter trafikksikkerhetsmessige 
hensyn. Det er bla. anlagt «kiss and ride» sone der eleven slippes av på skjermet område og med 
enveiskjøring. Det samme gjelder på/avstigning på skolebussen.» 
 
 
Konklusjon: 
 
Trafikksikkerhetsplanens innspill er gjennomgått av arbeidsgruppa i møte den 2. november og 



konlusjonene fra dette møte er tatt med under vurdering/anbefaling.  I tillegg har Rådmannen  foreslått 
endringer i prioriteringslista i pkt 8.3.1.  Tiltak på Terminalveien er tatt ut av planen da dette er et tiltak 
som er i ferd med å bli gjennomført/gjennomføres ila 2018. Tiltak vedr opphøyd gangfelt med lys over 
Rognveien er satt som nr 1 på lista i pkt 8.3.1.  Nytt tiltak vedr skilting ved skoler og barnehager er tatt 
inn som nr 2, de øvrige tiltakene fra tidligere er forskjøvet lenger ned på lista. 
 
Under tiltak hvor kommunen er pådriver er tiltakene vedr g/s-vei fra Strømsnes til Helskog og fra 
Valnesfjord kirke til Stemlandssvingen tatt med som nr 2 og 3.  De øvrige tiltakene er forskjøvet lenger 
ned på listen.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


