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Innledning:
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse var på befaring i 
Fauske sentrum 15. februar 2022. Vi hadde lyst å undersøke mulighetene for ferdsel 
i sentrum for personer med funksjonsnedsettelse på en helt normal vinterdag. 
Befaringen ble gjort fra kl. 11.00 til 12.30. Det hadde kommet ca. 20 cm snø de 
siste dagene, og det var ellers en deilig vinterdag med blå gradestokk og himmel. 
Snøen var tørr, løs og fin, så det var lite problematikk i forhold til svært glatt is 
eller slaps. Ene medlemmet i rådet brukte sin egen elektriske rullestol for å teste 
fremkommeligheten i Fauske sentrum under denne befaringen. Ruten gikk fra 
Marmortorget lang storgaten og opp til Rema. Så ned til Sjøgaten og tilbake til 
gangfeltet forbi rundkjøring vend Cirkel K. Så tilbake til Marmortorget gjennom 
Storgaten.  

Generelt er de fleste gangveiene godt brøytet når vi tar turen i Fauske sentrum. 
Gangfeltene og viktige overganger som binder sammen naturlige ruter i sentrum 
fremstår derimot stort sett dårlige eller helt eller delvis ufremkommelig for 
personer med funksjonsnedsettelse. Største utfordringen å løse kan se ut til å 
være koordinering av ulike brøyteselskaper som er inne og brøyter i sentrum. 
En aktør brøyter gangveier og gangfelt fint også kommer det en annen aktør 
og brøyter bilveien fri for snø og denne snøen blokkerer naturligvis gangfelt og 
viktige overganger. Det er generelt sett bra brøytet/kostet på og rundt trapper og 
innganger til butikker og annen næring i sentrum den dagen vi befarer.  

Befaringen oppsumert i grove trekk:

Været dagene før og 15. februar:



Kartet viser ruten vi gikk og kvalitet på overganger, gangfelt og viktige overganger 
for personer med funksjonsnedsettelse. Viktig presisering er at emojisymbolene 
kun klassifiserer overgangene og ikke gårder/butikker på området. Start/
slutt var kun fremkommelig med stor tilfart kl 11, men ble en av rutens beste kl 
12.30 da den ble brøytet. Sjøgaten generelt sett litt bedre fremkommelighet 
på overganger og knutepunkt som binder ruten sammen enn Storgaten. 
Dette er trolig fordi E6 blir brøytet oftere enn Sjøgaten og dermed legges det

Ruten vi gikk under befaringen:

Google Maps  

Start/slutt



Overganger og gangfelt
Det er generelt her fremkommeligheten blir vanskelig for personer med 
funksjonsnedsettelse. Det som folk flest tråkker veldig lett og selvfølgelig over kan 
mange ganger være vanskelige hindre for personer med funksjonsnedsettelse. 
Vi har derfor tatt bilde av noen overganger for å vise både gode og dårlige 
overganger i sentrum. 





Torgheisen
Totalt nedsnødd og ubrukelig på vinteren. 

Coop Mega:
Veldig godt tilrettelagt både fra 
parkeringsplassen og gangveier og 
overganger rundt Mega. Fint ryddet for snø 
og ingen stygge overganger. 

Viktige samlingspunkter:

NAV:
Dårlig fremkommelighet på overganger på gangveier. Lettes å komme seg dit med 
bil. Greit ryddet fra parkering og inn til dør. 

AMFI Kjøpesenter:
Generelt veldig godt tilrettelagt 
både ute og innefor senteret for 
personer med funksjonsnedsettelse. 
Det er også oppvarmet utenfor 
nedre inngang ved bunnpris. Dette 
er veldig bra, men skaper også en 
potensiell fare for at det kan bli 
flere med funksjonsnedsettelse. Der 
varmekablene “stopper” får man 
en høy iskant som raskt kan skape 
ubalanse, overtråkk eller fall.  



Nordland Fylkeskommune - Fauske Tannklinikk
Generelt veldig dårlig tilrettelagt for 
å komme inn døra for personer med 
funksjonsnedsettelse. De “stiene” inn 
til døren fra parkeringen er ikke måkket 
eller brøytet klar, men tråkket ned av 
folk. Vanskelig å komme seg frem for 
rullestolbrukere. 

Brygga Legekontor
Generelt sett greit å komme seg fra 
parkeringsplass og inn ene døra på Brygga 
legekontor med funksjonsnedsettelse 
på befaringsdag. Dårlig snørydding 
på gangveier og rundt de to 
inngangen gjør det likevel vanskelig for 
fremkommeligheten. 

Apoteket i Sjøgata
Generelt sett greit brøytet på 
gangveine, men svært høy 
brøytekant på HC-parkeringen 
gjør apoteket i sjøgata vanskelig å 
besøke på en dag som dette. 

Rema 1000:
Generelt veldig godt tilrettelagt fra parkeringsplassen til inngang 
for personer med funksjonsnedsettelse. I likhet med AMFI er 
det også oppvarmet utenfor inngangen. Dette er veldig bra, 
men skaper også en potensiell fare for at det kan bli flere med 
funksjonsnedsettelse. Der varmekablene “stopper” får man en høy 
iskant som raskt kan skape ubalanse, overtråkk eller fall.  



Strandpromenaden
Det var en en nydelig dag med nydelig utsikt. Strandpromenaden er et kjempefint 
alternativ på en dag som dette. Strandpromedanen var veldig fint brøytet, men 
veldig vanskelig å komme seg inn og ut på for personer med funksjonsnedsettelse. 
Flere naturlige innganger er et sterkt behov. 


