
 

FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE 
Rådgivingsorgan for trafikksikkerhet bestående av representanter fra 

TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, POLITI, TRAFIKKSKOLENE, 

UNGDOMSRÅDET OG SKOLE/BARNEHAGE/FOLKEHELSE I FAUSKE KOMMUNE. 

Sekretariat:  Fauske kommune, Plan/utvikling 
 

   

M Ø T E I N N K A L L I N G 
 

Til:    
Tom Erik Holteng   Enhetsleder barn, familie og barnehage 

Erik Alvestad    Skolefaglig rådgiver 

Lena Holmstrøm   Folkehelserådgiver 

Kaare Barkhald  Kjøreskolene 

Per Arnt Ludvigsen  Politiet 

Lill-Tove Amundsen  Statens vegvesen 

Kjell Christensen  Statens vegvesen 

Evy Pedersen   Statens vegvesen 

Tore Jeremiassen   Trygg Trafikk 

John.Harald Løkås  Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

June Haukland  Ungdomsrådet 

Leandra Nymark  Ungdomsrådet 

Bjørn Thomas Hansen Kommunalt foreldreutvalg 

Finn Terje Lauritsen  Busskoordinator 

 

 

Møtested: Fauske kommune, Administrasjonsbygget, Møterom 3 Suliskongen / Teams  

Møtetid: Torsdag 4. juni 2020 kl. 13:00 – 15:00 

Møteleder: Liss-Ane Simonsen   

Referent: Lena Holmstrøm  

 

 

Saksliste: 

Sak 3/20: Furnes Vest planstatus 

På bakgrunn av forumets innspill etter forrige møte, ble planbestemmelsene til 

reguleringsplanen endret. Det ble dermed ikke lov å bygge alle boligene, før en gang- og 

sykkelsti og eventuell utbedring av vegen skjer.  

Sak 4/20: Trafikksituasjonen rundt Vestmyra skole   

 Redusering av fartsgrense og oppsetting av skilt i Fugleveien = Vedtak i plan- og 

utviklingutvalget av 18. mars 2020. Skiltsak på høring til og med 3. juni 2020. 

(Vedlegg 1). 

 Kiss and ride-sone: Endret plankart ute til høring: 

https://www.fauske.kommune.no/hoering-detalregulering-for-parkeringsomraade-

vestmyra-idrettshall.6309327-501846.html  

 

https://www.fauske.kommune.no/hoering-detalregulering-for-parkeringsomraade-vestmyra-idrettshall.6309327-501846.html
https://www.fauske.kommune.no/hoering-detalregulering-for-parkeringsomraade-vestmyra-idrettshall.6309327-501846.html
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Sak 7/20: Ønske om redusering av fartgrense og oppføring av belysning 

Se vedlegg 2.  

Sak 8/20: Fartsgrense Sulitjelma 

Kommunen har søkt Fylkeskommunen om å sette ned fartsgrensen til 60 km/t ved det nye 

Charlottatippen boligområde. Avventer svar fra Nordland fylkeskommune og Statens 

vegvesen.  

Sak 9/20: Detaljregulering – bussholdeplass Shell  

Fauske kommune har varslet oppstart om detaljregulering for bussholdeplass på Shell-tomta.  

https://www.fauske.kommune.no/varsel-oppstart-detaljregulering-bussholdeplass-fauske-

sentrum.6307973-501846.html  

Sak 11/20: Detaljregulering – Kosmo boligfelt  

Det er i gangsatt arbeid med detaljreguleringsplan i Kosmo.  

https://www.fauske.kommune.no/varsel-om-oppstart-detaljregulering-kosmo-

boligfelt.6283165-501846.html  

Sak 12/20: Oversendte saker til Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen  

Forespørsel om oppsetting av skilt ved fylkesveg 530 i Solvik (se vedlegg 3).  

Tidligere sak i forumet – trafikksikkerheten ved krysningen av Buen/Jernbanegata. Avventer 

tilbakemelding fra Statens vegvesen. Foreslått befaring med SVV og klager.  

Sak 13/20: Søknad om fysiske trafikksikkerhetsmidler  

- Liste over prioriterte tiltak (jf. Trafikksikkerhetsplan) = Ettersendes så snart som 

mulig. 

- Innspill fra Helskog og Haganeshaugen velforening om gang- og sykkelveg Strømsnes 

– Helskog (se vedlegg 4). 

Sak 14/20 Detajlregulering  - fortau fra Erikstad til Lund 

I fjor fikk Fauske kommune trafikksikkerhetsmidler for å regulere fortau til Badestranda. Nå 

er arbeidet i gang: https://www.fauske.kommune.no/melding-oppstart-detaljregulering-fortau-

erikstad-lund.6309207-501846.html  

Sak 16/20: Standariserte «vis hensyn – barn leker»-skilt 

Folkehelserådgiver har fremmet ønske om å drøfte muligheten for å innføre standardiserte 

skilt.  

 

 

https://www.fauske.kommune.no/varsel-oppstart-detaljregulering-bussholdeplass-fauske-sentrum.6307973-501846.html
https://www.fauske.kommune.no/varsel-oppstart-detaljregulering-bussholdeplass-fauske-sentrum.6307973-501846.html
https://www.fauske.kommune.no/varsel-om-oppstart-detaljregulering-kosmo-boligfelt.6283165-501846.html
https://www.fauske.kommune.no/varsel-om-oppstart-detaljregulering-kosmo-boligfelt.6283165-501846.html
https://www.fauske.kommune.no/melding-oppstart-detaljregulering-fortau-erikstad-lund.6309207-501846.html
https://www.fauske.kommune.no/melding-oppstart-detaljregulering-fortau-erikstad-lund.6309207-501846.html
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 Eventuelt 

Meldes inn til sekretær på forhånd om nødvendig, eller presenteres på møtet. 

 

 

Vel møtt         

 

                              

Hilsen  

Liss-Ane Simonsen 

Sekretær, Faglig trafikkforum Fauske   



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/3271     

 Arkiv sakID.: 20/476 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

032/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 

 
 

Endring i fartsbegrensning og parkering forbudt i Fugleveien 
Forslag fra faglig trafikkforum 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om endring i fartsbegrensning langs Fugleveien med 
50 km/t der det er gang- og sykkelsti og 40 km/t der det ikke er anlagt med separering av kjørende 
og gående. 
 
Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om skilting parkering forbudt begge sider langs 
Fugleveien på strekningen mellom Hegreveien og Hammerveien. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 032/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om endring i fartsbegrensning langs Fugleveien med 
50 km/t der det er gang- og sykkelsti og 40 km/t der det ikke er anlagt med separering av kjørende 
og gående. 
 
Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om skilting parkering forbudt begge sider langs 
Fugleveien på strekningen mellom Hegreveien og Hammerveien. 

 
Vedlegg: 

03.03.2020 Referat fra møte om trafikksikkerheten for Vestymyra 1435091 

 

Sammendrag: 
 
Faglig trafikkforum har fått henvendelse om nedsetting av fartsgrense i fugleveien. Trafikksikkerhetsplan 
pkt 8.3 «Det skal skiltes med 30km/t + skilt 142 Barn» ved alle skoler og barnehager.  
 
Saksopplysninger: 
 
Fugleveien er i dag skiltet med 30 km/t på den strekning som det også er etablert gang- og sykkelsti. Der 
gang- og sykkelsti slutter ved innkjøring til SKS hall er det videre mot Tjeldveien/tursti i retning Klungset 
er det skiltet med 50 km/t. 
Fugleveien er samlevei for boligfeltveiene på Vestmyra. Statens vegvesen anbefaler fartsgrense på 40 
eller 50 km/t for samleveier, bare unntaksvis anbefales 30 km/t. Det er mye ferdsel av myke trafikanter 



langs Fugleveien på strekning uten separering fra kjørebane. Det er også tungtrafikk fra E 6 og inn mot 
industriområdet. I andre boligfelt i Fauske med samleveier er myke trafikanter separert fra vegbanen 
med enten fortau eller egen gang-/sykkelsti og har fartsgrense på 40/50 km/t. 
 
Det har i de tilfeller når store arrangementer pågår både i idrettshallen og SKS hallen vært mangel på 
parkeringsplasser. Da parkeres det langsmed Fugleveien. Fugleveien er ikke laget med tilstrekkelig 
bredde for både parkering og toveistrafikk. For tungtrafikk inn til industriområde er parkering langs 
Fugleveien en flaskehals med møtende kjøretøy. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det foreslås endret fartsgrense i Fugleveien på hele strekningen med gang- og sykkelsti til 50 km/t og 
fartsgrense på 40 km/t for strekningen uten separering for myke trafikanter. 
 
Det foreslås parkering forbudt på strekningen fra Hegreveien og frem til Hammerveien (avkjøring 
industriområdet) 
 
Statens vegvesen er skiltmyndighet for begge typer forbudsskilt. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Lill-Anita Karlsen <lillanitakarlsen@gmail.com> 
Sendt: søndag 29. september 2019 17:22 
Til: Postmottak 
Emne: Gate lys 
 

Hei !  

 

Vi har barn som går på Valnesfjord skole.  

Vi har nettopp fått flyttet busstoppene som var uheldig plassert i en uorversiktlig sving .  

Vi bor på Helskog og der busstoppet er nå er det en stolpe og en trafo slik at det skulle være 

gjennomførbart å få et gatelys montert. Det er utrygt for barna i  mørket og de vises dårlig til 

tross for reflex, barna må krysse vei som det er 60 km/t på. Det er også en sving 200 meter 

etter stoppet  . Her er det 60 km/t så bilene kommer veldig fort og mange tar ikke hensyn til 

skolebussen . 

 

Vårt ønske for en sikkrere skolevei er at : 

1 . Får opp gatelys . 

2 . Senker fartsgrense i et område med mange små barn . 

 

 

Håper på svar fra dere .  

 

 

Mvh Lill Anita Karlsen  



Fra: Torill Jensen 
Sendt: fredag 31. januar 2020 10:56 
Til: Liss-Ane Simonsen 
Emne: Trafikkfaglig forum 
Vedlegg: solvik busstopp.pdf 
 
Hei. 
 
Etter tips fra Per Arnt Ludvigsen ved Fauske lensmannskontor ønsker jeg at dere tar opp ett ønske 
om å skilte utkjørsel i Solvik. Denne har i alle år vært brukt som snuplass for skolebussen slik at den 
får hentet/satt ungene av på rett side av veien, ved busskuret. I alle år har andre, også politi, SNO og 
private brukt dette som parkeringsplass. Dette er spesielt utfordrende på vinteren da veien ikke blir 
brøytet maksimalt slik at bussen kan passere parkerte kjøretøy. Da blir ungene satt av på feil side av 
veien og må krysse Fv830 med til tider høye brøytekanter og bilister som kjører tidvis veldig 
uforsvarlig inn og ut av tunnelene. Ønsker ett skilt som forbyr parkering innenfor tidsrommet 
skolebussen skal snu der. Det er to barn som tar bussen nå, men om få år blir det to til.  
 
Har vært i kontakt med Statens vegvesen tidligere som ikke vil sette opp skilt. 
 
Legger ved kart over området 
 
 
Mvh. Torill Jensen 
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Statens vegvesen

TORILLJOHANNEJENSEN

SOLVIKVEIEN 1 5

8211 FAUSKE

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Jøran Bakkemoen  /  91372630 17/132292—5 06.11.2017

Snuplass  for buss— fv. 830 Solvik

Viser til henvendelse datert 22.august.2017.

Det beskrives at det er mange biler som blir parkert på snuplassen  i  Solvik og at dette

medfører at bussen må snu og rygge opp en bakke.

Det er ønskelig å skilte plassen  slik  at dette unngå og reservere plassen for skolebuss.

Vi har vært  i  kontakt med Nordlandsbuss og de har redegjort for hvordan forholdene er på

stedet. Nordlandsbuss forteller at det er arbeidere som jobber med tunneiloppgraderingen

som  i  hovedsak parkerer på stedet, Nordlandsbuss har vært  i  kontakt med disse og at

situasjonen er bedret etter dette. Vi vil også gjøre entreprenør klar over situasjonen  slik  at

ingen biler eller maskiner  skal  stå til hinder for bussen.

Itillegg vil vi kontakte entreprenør  slik  at plassen blir brøytet  skikkelig.

Det vil på nåværende tidspunkt ikke være aktuelt å regulere plassen ved hjelp av  skilt.

Skulle det være behov for endringer ved et senere tidspunkt vil Nordlandsbuss ta kontakt

med oss.

Pian  og forvaltning, Vegavdeling Nordland

Med hilsen

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Dreyfushammarn 11, 3.erg. Statens vegvesen

Region nord firmapost—nordövegvesen.no 8002  BODØ Regnskap

Postboks 1403 Postboks 702

8002  BODØ Org.nr1971032081 9815 Vadsø



 
 
 
 

Dato:  11.02.2020 
Vår ref.: 20/2213 

Deres ref.:  
Saksb.: Liss-Ane Simonsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Torill Johanne Jensen 
Solvikveien 15 
8211 FAUSKE 
 

 
 
 

Svar på forespørsel om oppsetting av skilt ved Fv830 i Solvik 
 
Viser til din henvendelse til Faglig Trafikkforum Fauske av 31.01.20, angående oppsetting av skilt ved 
Fv830 i Solvik i Fauske kommune.  
 
Som tidligere nevnt i samtale med deg 03.02.20, ble det avholdt møte i forumet 30.01.20. Fordi det 
enda er en stund til neste møte, velger vi å sende din henvendelse direkte til Nordland 
fylkeskommune som rette skiltmyndighet.  
 
Dersom Nordland fylkeskommune igjen gir avslag på denne forespørselen, vil Faglig Trafikkforum ta 
din hendvendelse opp som sak i forumet for gjennomgang og diskusjon. Dette begrunnes i at saken 
handler om trafikksikkerhet knyttet til skolebarn og skoleskyss. Forumet skal arbeide for økt 
trafikksikkerhet, og innsatsen rettes spesielt mot myke trafikanter, og med særlig fokus på skole- og 
barnehagebarn. 
Forumets neste møte er 7. mai 2020.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Liss-Ane Simonsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Areal- og samfunnsplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Fra: Torill Jensen 
Sendt: fredag 31. januar 2020 13:00 
Til: Liss-Ane Simonsen 
Emne: SV: Trafikkfaglig forum 
Vedlegg: Svar fra Statens vegvesen.pdf 
 
Hei. 
 
Dette skrev jeg til Statens vegvesen I 2017 ; 
 

Snuplass for buss i Solvik langs fylkesvei 830. 

Det er til tider mange som parkerer bilene sine på utkjørselen som er laget til for at skolebussen kan 

snu i Solvik. Dette medfører at bussen må rygge opp en bakke for å klare å snu, samt at skolebarna 

blir sluppet av på feil side av veien og ikke ved busskuret som de skal gjøre. Er det mulig å få opp et 

skilt som sier at det ikke er en parkeringsplass, men forbeholdt skolebussen? 

 

 
 
Her er svaret fra Statens vegvesen, Synes det er ett dårlig svar da det er mange forskjellige 
bussjåfører som kjører ungene. 
At enkelte sjåfører ikke synes det er ett problem å rygge opp en bakke for å kunne snu,  så å slippe 
ungene av på feil side av veien, gjør meg både frustrert og fortvilt. 
Nå har som sagt dette pågått i mange år, og det blir flere unger som skal benytte skolebussen i 
fremtiden. 
 
 
// Vennlig hilsen Torill Jensen 
Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75 60 40 00 // +47 75 60 40 08 
torill.jensen@fauske.kommune.no 

http://www.fauske.kommune.no 
 

Fra: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: fredag 31. januar 2020 11:50 
Til: Torill Jensen <torill.jensen@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: Trafikkfaglig forum 
 
Hei.  
 
Vi hadde møte i FTF i går, og neste planlagte møtet er planlagt 7. mai. Vi kan gjerne drøfte dette da, 
vi har representanter fra Statens vegvesen i forumet. 
Ønsker gjerne å få kopi av henvendelsen dere sendte Statens vegvesen, og begrunnelsen for avslaget 
dere fikk før vi ser på saken.  
 
  
Med vennlig hilsen  
 
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger, FAUSKE KOMMUNE 
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling 
 

mailto:torill.jensen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


+47 756 04 072
liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no

Fra: Torill Jensen <torill.jensen@fauske.kommune.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 10:56
Til: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no>
Emne: Trafikkfaglig forum

Hei.

Etter tips fra Per Arnt Ludvigsen ved Fauske lensmannskontor ønsker jeg at dere tar opp ett ønske
om å skilte utkjørsel i Solvik. Denne har i alle år vært brukt som snuplass for skolebussen slik at den
får hentet/satt ungene av på rett side av veien, ved busskuret. I alle år har andre, også politi, SNO og
private brukt dette som parkeringsplass. Dette er spesielt utfordrende på vinteren da veien ikke blir
brøytet maksimalt slik at bussen kan passere parkerte kjøretøy. Da blir ungene satt av på feil side av
veien og må krysse Fv830 med til tider høye brøytekanter og bilister som kjører tidvis veldig
uforsvarlig inn og ut av tunnelene. Ønsker ett skilt som forbyr parkering innenfor tidsrommet
skolebussen skal snu der. Det er to barn som tar bussen nå, men om få år blir det to til.

Har vært i kontakt med Statens vegvesen tidligere som ikke vil sette opp skilt.

Legger ved kart over området

Mvh. Torill Jensen

mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no
mailto:torill.jensen@fauske.kommune.no
mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no


Fra: Torill Jensen
Sendt: fredag 31. januar 2020 13:06
Til: Liss-Ane Simonsen
Emne: SV: Trafikkfaglig forum

Og at det var arbeid med tunneloppgradering I det tidspunktet blir feil må ta med, dette er snakk om
andre kjøretøy som står tidvis langtidsparkert der.
Det er titt og ofte tunnelarbeid, men det har i hovedsak gått greit.

// Vennlig hilsen Torill Jensen
Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 40 00 // +47 75 60 40 08
torill.jensen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 11:50
Til: Torill Jensen <torill.jensen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: Trafikkfaglig forum

Hei.

Vi hadde møte i FTF i går, og neste planlagte møtet er planlagt 7. mai. Vi kan gjerne drøfte dette da,
vi har representanter fra Statens vegvesen i forumet.
Ønsker gjerne å få kopi av henvendelsen dere sendte Statens vegvesen, og begrunnelsen for avslaget
dere fikk før vi ser på saken.

Med vennlig hilsen

Liss-Ane Simonsen
Areal- og samfunnsplanlegger, FAUSKE KOMMUNE
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling

+47 756 04 072
liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no

Fra: Torill Jensen <torill.jensen@fauske.kommune.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 10:56
Til: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no>
Emne: Trafikkfaglig forum

Hei.

mailto:torill.jensen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no
mailto:torill.jensen@fauske.kommune.no
mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no
mailto:torill.jensen@fauske.kommune.no
mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no


 
Etter tips fra Per Arnt Ludvigsen ved Fauske lensmannskontor ønsker jeg at dere tar opp ett ønske 
om å skilte utkjørsel i Solvik. Denne har i alle år vært brukt som snuplass for skolebussen slik at den 
får hentet/satt ungene av på rett side av veien, ved busskuret. I alle år har andre, også politi, SNO og 
private brukt dette som parkeringsplass. Dette er spesielt utfordrende på vinteren da veien ikke blir 
brøytet maksimalt slik at bussen kan passere parkerte kjøretøy. Da blir ungene satt av på feil side av 
veien og må krysse Fv830 med til tider høye brøytekanter og bilister som kjører tidvis veldig 
uforsvarlig inn og ut av tunnelene. Ønsker ett skilt som forbyr parkering innenfor tidsrommet 
skolebussen skal snu der. Det er to barn som tar bussen nå, men om få år blir det to til.  
 
Har vært i kontakt med Statens vegvesen tidligere som ikke vil sette opp skilt. 
 
Legger ved kart over området 
 
 
Mvh. Torill Jensen 



 
 
 
 

Dato:  11.02.2020 
Vår ref.: 20/2211 

Deres ref.:  
Saksb.: Liss-Ane Simonsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Nordland fylkeskommune 
Postboks 1485 
8048 BODØ 
 

 
 
 

Videresending av forespørsel om oppsetting av skilt ved Fv830 i 
Solvik 
 
 
Fauske kommune videresender henvendelse fra Torill Johanne Jensen av 31.01.20, 
angående oppsetting av forbudsskilt på parkeringsplass ved fylkesveg 830.  
 
Henvendelsen var opprinnelig adressert til Faglig Trafikkforum Fauske (FTF), men 
vidersendes Nordland fylkeskommune som rette skiltmyndighet.  
FTF arbeider for økt trafikksikkerhet, og har et særlig fokus på skole- og barnehagebarn.  
Dersom det ønskes en uttalelse fra FTF i forbindelse med saken, har forumet neste møte 
07.05.20.  
 
 
Se vedlagte dokumenter. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Liss-Ane Simonsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Areal- og samfunnsplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Forespørsel om oppsetting av skilt ved Fv830 i Solvik  

solvik busstopp  

Tillegginsformasjon - forespørsel om oppsetting av skilt langs Fv830 i Solvik  

Svar fra Statens vegvesen  

Tillegginsformasjon - forespørsel om oppsetting av skilt langs Fv830 i Solvik  

Svar på forespørsel om oppsetting av skilt ved Fv830 i Solvik  

 

 

Kopi til 

Torill Johanne Jensen Solvikveien 15 8211 FAUSKE 



 

Fauske Kommunestyre 

 

 Helskog Velforening Valnesfjord 

 Hageneshaugen Velforening 

 

Sak til kommunestyret. 

Gang- og sykkelvei Strømsnes – Helskog. Fylkesvei 530  

 

Helskog Velforening har siden 90 tallet sendt utallige søknader til Fauske Kommune for å få 

etablert gang- og sykkelvei på stekningen Strømsnes–Helskog. En strekning på 2,5 km som, 

med unntak av lyspunkter nedenfor byggefelt på Helskog, er uten gatelys. Veien har en 

fartsgrense på 60 km/t med mange uoversiktlige kurver og bakketopper! 

 

På veistrekningen er det et tilsvarende byggefelt på Hageneshaugen, 1 km fra Strømsnes. 

Hageneshaugen Velforening har også påpekt behovet for gang- og sykkelvei ved flere 

anledninger og støtter fullt opp om vår henvendelse. Til Hageneshaugen har Fauske 

kommune innvilget forlengelse av eksisterende gang og sykkelvei i tilknytning til hjerteløypa. 

Det gjenstår da 1,5 km til Helskog. 

På strekningen Strømsnes-Helskog er det i dag totalt 40 barn. 

Veien er mye brukt av myke trafikanter både til fots og på sykkel. En gang- og sykkelvei vil 

være et viktig folkehelsetiltak ved at det legges til rette for at barn og voksne gis mulighet til 

å gå og sykle i trygge omgivelser til barnehage, skole, fritidsaktiviteter, butikken eller for 

turens egen skyld.  

Fylkesveien er smal og har stor trafikk. VHSS som ligger i Fridalen er en av Fauskes største 

arbeidsplasser med 105 ansatte og stor trafikk knyttet til transport av ca. 900 pasienter som 

årlig er på rehabiliteringsopphold. På Østerkløft er det også to caravanplasser med totalt 150 

vognplasser. I tillegg er Fridalen et av de mest populære friluftsområdene i Saltenregionen, 

med Fauskes hovedinnfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark.   

Vinterstid, med stor utfart til skiløyper og familievennlig turterreng i øvre Valnesfjord, er 

trafikksikkerheten langs strekningen enda mer utfordrende med smalere vei, uoversiktlige 

svinger og bakketopper.  

Helskog velforening har høsten 2019 satt i gang en underskriftskampanje for å få saken 

behandlet i kommunestyret.  

 

 

 



På møte om trafikksikkerhet 30.10.19 i regi av Valnesfjord Nærmiljøutvalg (VNMU)var 

følgende tilstede: 

Toril Barthel Statens vegvesen (SVV), Bent J. Bentzen (NFK), Trond Heimtun (kommunalsjef), 

Kjetil Skår (leder i plan- og utviklingsutvalget), Waded Haugen (FAU repr. og 

trafikksikkerhetsgruppe i VNMU), Monika Myrvoll (Helskog velforening og 

trafikksikkerhetsgruppe i VNMU) og Herdis Kyed styremedlem og trafikksikkerhetsgruppa i 

VNMU. 

Toril Barthel (SVV) påpekte på møtet at Helskog og Hageneshaugen byggefelt aldri skulle 

vært godkjent uten at det lå reguleringsplan for gang- og sykkelvei! 

Bent J Bentzen (NFK) ønsket å komme for å områdene selv og få et godt innblikk i saken. Han 

informerte om midler som finnes til gang- og sykkelstier og oppfordret til å sende inn søknad 

i mars 2020. 

Viser for øvrig til innspill fra FAU og Nærmiljøutvalget om gang- og sykkelveier i Valnesfjord i 
høring av Trafikksikkerhetsplan 2019-2023, og prioriteringsliste på tiltaksdelen i vedtatt plan 
pkt 8.1. Her er gang- og sykkelvei fra Strømsnes til Helskog høyt prioritert og står som tiltak 
nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Helskog Velforening 

Monika Myrvoll 
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