
 

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:    
Erik Alvestad    Skolefaglig rådgiver og leder for barnehage 

Lena Holmström   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 Kommunalt råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 

June Haukland  Ungdomsrådet 

Leandra Nymark  Ungdomsrådet 

Bjørn Thomas Hansen Kommunalt foreldreutvalg 

Finn Terje Lauritsen  Busskoordinator 

 

 

 

Møtested: Fauske kommune, Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen (underetasje) 

Møtetid: Onsdag 16. september 2020, kl. 13:00 – 15:30. 

Møteleder: Liss-Ane Simonsen  

Referent: Erik Alvestad / Lena Holmström 

 

 

Saksliste: 

Referat fra sist møte kan leses gjennom denne lenken: 

https://www.fauske.kommune.no/trafikksikkerhet.520180.no.html . Dersom det er spørsmål 

eller kommentarer drøftes dette før vi starter på sakslisten. 

Sak  2/20: Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune  

Sekretær orienterer. Godkjenningen finner sted 14. september 2020. 

Sak 4/20: Trafikksituasjonen rundt Vestmyra skole – etablering av kiss and ride-sone 

Sekretær orienterer. Plandokumentene kan leses her: 

https://innsyn.onacos.no/fauske/pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalp

ostid=2020010930&  

Sak  8/20: Fartsgrensessak i Sulitjelma   

Se informasjon i referat av 04.06.20. Sekretær orienterer om framgang i saken. 

https://www.fauske.kommune.no/trafikksikkerhet.520180.no.html
https://innsyn.onacos.no/fauske/pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020010930&
https://innsyn.onacos.no/fauske/pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020010930&
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Sak 17/20: Refleksdemonstrasjon 2020 

Sekretær og skolefaglig rådgiver orienterer. 

Sak 19/20: Innspill angående trafikksikkerhet  

Se informasjon om saken i referat av 04.06.20. Sekretær orienterer.  

Sak 20/20: Henvendelse om nedsatt fartsgrense og ytterligere belysning i Tortenlia 

Se vedlegg 1.  

Sak 21/20: Regional transportplan 

Sekretær orienterer.  

Sak 22/20: Klipping av hekk og busker – kartlegging av uoversiktlige kryss  

Viser til oppfordring i møteinnkalling. Ønskelig å kartlegge uoversiktlige kryss pga 

utrimmede hekker, busker eller trær.  

Sak 23/20: Sykkelhjelm-kampanje 

Kommuneoverlegen har ytret ønske om fokus på bruk av sykkelhjelm. Det ønskes å diskutere 

dette, og hvordan og når dette bør gjennomføres. Se vedlegg 2.  

Sak 24/20 Sak om skoleskyss - elev i 2. klasse  

Mottatt sak om skoleskyss, dokument er untatt offentligheten og sendes ikke ut. Skolefaglig 

rådgiver orienterer om saken.  

Sak 25/20: Søknad om holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler  

Det foreslås å søke midler til følgende tiltak: 

- Refleksdemonstrasjon 2020  

- Sykkelhjem-aksjon  

- Trafikkofrenes dag  

- Verdens refleksdag 

 

Er det andre tiltak/kampanjer vi bør søke om? Se mer informasjon på NFK sine sider her; 

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-

holdninger.749588.aspx. Søknadsfristen er 1. oktober 2020. 

Sak 26/20: Revidering av handlingsprogram kommunedelplan for trafikksikkerhet  

Vi bør tenke gjennom en revidering av handlingsdelen til kommunedelplan for 

trafikksikkerhet. Når bør dette gjennomføres? Kommunedelplanen kan leses her: 

https://www.fauske.kommune.no/trafikksikkerhet.520180.no.html  

 

Saksliste ferdigstilt 2. september 2020 

                              

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx
https://www.fauske.kommune.no/trafikksikkerhet.520180.no.html
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Vennlig hilsen  

Liss-Ane Simonsen 

Sekretær, Faglig Trafikkforum Fauske   

 

Vedlegg 1 – Ønske om nedsatt fartsgrense og ytterligere belysning i Tortenlia. 

Vedlegg 2 – Ønske om sykkelhjelm-kampanje og kartlegging.  



Fra: Ina Torset <inatorset@hotmail.com> 
Sendt: tirsdag 25. august 2020 21.33 
Til: Postmottak 
Emne: Trygg skolevei - nedsatt fartsgrense 
 

Hei. 
 
Vi bor i øvre Tortenli (Tortenliveien 9) sammen med våre 3 barn. Vi sjekket ut fartsgrensen 
her og fikk sjokk da vi fikk oppgitt at den er 60 km/t. Dette ønsker vi at det skal gjøres noe 
med. Her oppe har vi verken gatelys eller fortau og det er flere og flere barn i barnehage og 
skolealder som ferdes langs veien. Vi opplever ofte at det kjøres veldig fort og synes det er 
utrygt og la barna leke ute ved veien og å la størstemann gå til skolebussen (Fra neste år har 
vi 2 stykker som skal ta skolebussen). Om vinteren er det både mørkt og det er heller ikke 
skikkelig vei ned til busstoppet. Hva kan dere gjøre med dette? Aller helst vil vi ha gatelys, 
men vi vil og at fartsgrensa skal settes ned til 30 km/t for å sikre en trygg skolevei for barna, 
men og at de skal kunne leke utenfor huset uten å bli meid ned av en bil i full fart. 
 
Mvh Ina Torset og Ingar Mellingen Pettersen 
Kan kontaktes per tlf - Ingar 95094307 
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Liss-Ane Simonsen

Fra: Gregory Hautois
Sendt: tirsdag 18. august 2020 22:50
Til: Inger-Lise Busch Hansen; Liss-Ane Simonsen; Tore Jeremiassen; Erik 

Alvestad
Emne: SV: Sykkelhjelm-kampanje 

Hei alle sammen,  
 
Jeg hadde forrige vinter en egen undersøkelse som gikk ut på at jeg satt bare i bilen en gang og telte ila 40 min hvor 
mange som hadde: 

- Hjelm 
- Refleksutstyr 
- God belysning 

 
Da hadde de aller fleste hjelm men belysning/refleks var langt dårligere og undersøkelsen fant sted i mørketiden. 
 
Ønsker veldig å gjøre en slik undersøkelse, deretter ha en kampanje med bruk av media, tilstedeværelse på skole, 
gjerne prate med elever, distribuering av refleks osv… (Vi kunne undersøkt om kommunen kunne hatt en avtale med 
butikk (på Handelsparken) om et slags tilbudspris for undersøkelse av sykkel til skolebarn ikke sikkert det lar seg 
gjøre.. Jeg kan undersøke det). Etter det ta en ny undersøkelse for å se effekt av kampanje. 
 
Vh 
 
Gregory 
 
 
 

Fra: Inger-Lise Busch Hansen <inger-lise.hansen@fauske.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 18. august 2020 14:50 
Til: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no>; Tore Jeremiassen 
<Jeremiassen@tryggtrafikk.no>; Erik Alvestad <Erik.Alvestad@fauske.kommune.no> 
Kopi: Gregory Hautois <gregory.hautois@fauske.kommune.no> 
Emne: SV: Sykkelhjelm-kampanje  
 
Hei  
 
Det er fullt mulig å undersøke hjelmbruken hos elevene, og ha fokus på dette.  
Jeg tar det opp med rektorene.  
 
MVh 
 
Inger-Lise  
 

Fra: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: mandag 17. august 2020 15.14 
Til: Tore Jeremiassen <Jeremiassen@tryggtrafikk.no>; Erik Alvestad <Erik.Alvestad@fauske.kommune.no>; Inger-
Lise Busch Hansen <inger-lise.hansen@fauske.kommune.no> 
Kopi: Gregory Hautois <gregory.hautois@fauske.kommune.no> 
Emne: Sykkelhjelm-kampanje  
 
Hei Tore! 
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Jeg møtte kommuneoverlegen tidligere i dag, og han har noen bekymringer angående bruk av sykkelhjelm hos 
skolebarn. Vi tenkte at det kunne være en idé å gjøre en kartlegging av hvordan bruken er i dag, kjøre en kampanje, 
for å så se tilbake om det har hatt noen effekt.  
 
Har dere noen erfaringer med dette? Kunne Trygg Trafikk bidratt i noen sammenheng her?  
 
Hva tenker dere, Inger-Lise og Erik?  
 
// Vennlig hilsen Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger, FAUSKE KOMMUNE 
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling 
 
+47 75 60 40 72 
liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no 
 

           
 


