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II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

TRAIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD SKOLE
* Uttalelse fra SU Valnesfjord, datert 14.2.2013
* Brev fra Valnesfjord barnehage, datert 15.2.2013
* Vedtak i PLUT-sak 26/12 og 53/12

Saininendrag:
Saken har vært behandlet 2 ganger tidligere. Etter at skiltet kom opp, er det kommet en del
reaksjoner fra Valnesfjord skole og Valnesfjord barnehage, samt nærmiljøutvalget.

Saksopplysninger:
Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for
biltrafikk. Dette vedtaket ble påklaget, vedtaket ble opprettholdt i sak 53/12.
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Etter dialog med Statens Vegvesen, som er skiltmyndighet, ble det skiltet ((forbudt for
motorvogm) plassert ovenfor innjøringen til de private husene den 1. februar 2013. Dette etter
godkjent skiltplan. Når Fauske kommune har vedtatt navn på veien og numer på husene, kan

underskiltet endres og skiltet flytes ned til fylkesveien.
Etter at skiltet kom opp har det ikke VêÐrt mulig for ansatte og foreldre å kjøre opp til skolen.

personale parkerer ved
idrettsbanen. Mange foreldre som kjører bara sine til SFO og skolen, bruker barnehagens
Dette har medført at det et blitt mer trafikk ved barehagen. Skolens

parkeringsplass, eller slipper barna av ved inngangen til barehagen. Barehagen har dermed

fått en uoversiktlig og overfylt parkeringsplass.
KulturHvet i bygda har også reagert på at bruen av skolen til kulturformål er bHtt vanskeliggjort
ved å stenge veien. Dette går bl a på at det lenger ikke er nok parkeringsplasser når en skal delta
på aktiviteter på skolen på kveldstid og i helgene.
opp skilt ((parkering barnehage)) på parkeringsplassen vis~a-vis

Barnehagen ber om at det settes

barehagen, slik at denne plassen blir forbeholdt bringinglenting av barnehagebarn og
besøkende i barehagen.

Su ved Valnesfjord skole ber om at det gjennomføres en ordning med midlertídig parkering for
foreldre som har barn i SFO. I tilegg går de inn for en tidsbegrenset stenging der veien er stengt
mellom kl 08.00 og kl

15.30.

Det har VêÐrt avholdt møte mellom Fauske koniune, Valnesfjord barnehage, Valnesfjord skole,
nêÐrmiljøutvalget og grueierê.
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Når det gjelder tidsbegrensing ifbm med skilting av forbudt for motorvogn er det kun tilatt med
hele timer, dvs at det ikke er mulig i hht til skiltforskriften å begrense innjøring til f.eks. 15.30.
Bokstavene må være svarte, dette angir at det er kun på hverdager at det er tidsbegrensing og
ikke i helger.
Dersom tidsbegrensing innføres, må det skiltes på begge sider, dvs både i bakken og ved
utkjørselen av parkeringsplassen ved skolen. Dette på grunn av at dersom en kjører inn før
stengetidspunktet, så må det også skiltes med at en ikke kan kjøre ut før et bestemt tidspunkt.

Saksbehandlers vurdering:
På møtet mellom berørte parter den 13.2. ble det foreslått å tidsbegrense stengingen av
skolebakken slik at den holdes stengt mellom kl 08.00 og 15.30. Fordelen med dette er at barn
som kommer med buss eller går til skolen, kommer og går innenfor stengingstiden. Ansatte kan
parkere på parkeringsplassen ved skolen før kl 08.00 og belastningen på parkeringsplassene ved
idrettsbanen og barnehagen blir dermed redusert.
Dette vil
også åpne for normal bruk av skolen og samfunnshuset i forbindelse med aktiviteter på
ettermiddagen/kveld. Skiltets plassering må inntil at veinavnprosjektet er ferdig fremdeles

være plassert ovenfor avkjøring til eiendommene på venstre side av veien.
Den videre diskusjonen må gå på hvor og hvordan det skal tilrettelegges ved bringe/henting av

barn og parkeringssituasjon for SFO-foreldre. Dette løses ikke umiddelbart ved å tidsbegrense
tilgangen til skolen.

Ifg Statens Vegvesen er det ikke mulig å begrense forbudet med halve timer, kun hele timer er
tilatt. Det betyr at begrensingen må være mellom 08.00 og 15.00 eller 16.00.
Rådmannen mener at tids
begrensing er en god midlertidig løsning, og vil foreslå at det innføres
stenging mellom kl 08.00 og 16.00.
Ved tidsbegrensing må det også settes opp skilt i hver ende av veien. Det betyr at skilt nr 306.1
- forbudt for motorvogn - med underskilt må settes opp også der veien starter oppe ved skolen.

INNSTILLING:
I hht Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriftenes § 28 settes det opp underskilt nr 806 med
tidsbegrensing 08 - 16 med svart skrift (gjelder hverdager unntatt lørdag) til allerede

oppsatte skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - som er plassert i ((skolebakkem)
v/Valnesfjord skole.

I tillegg settes det opp skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskiltene nr 806
((08-16)) og 808 ((gjelder ikke forflytningshemmede og varetransport)) ved starten av
veien ned fra skolen.

Sa en sendes regionkontoret til Statens Vegvesen for endelig vedtak.
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22. februar 2013

Even Ediassen
Rådmann
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Lise Gunn Hansen
Fra:

Randi Myrbakk

Sendt:

14. februar 2013 12:08

Til:
Kopi:

Gudrun Hagalinsdottir; Lise Gunn Hansen
Terje Valla; Arve Rolandsen

Emne:

Stenging av skolebakke

Uttalelse fra SU Valnesfjord skole ang. stenging av skolebakke.

Stenging av skolebakke:
. SU er av den formening at de planer som forelå i forhold til etablering av gang-og sykkelvei, vei er

den beste løsning. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre. Den nåværende løsning har ført til
trafikale vansker som er uoversiktelige, og vi ber om at det gjennomføres en ordning med
midlertidig parkering for foreldre som har barn i SFO.

. SU går inn for en tidsbegrenset stenging der veien er stengt mellom 0800 og 1530. Dette vil gi

ansatte og foreldre lettere tilgang til å bruke skolebygget på kveldstid, og vil ikkje komme i konflikt
med når elever går til og frå skole.

IL Vennlig hilsen Randi Myrbakk
Rektor Valnesfjord skole

FAUSKE KOMMUNE

+4775604072
http://ww.valnesfjord.oppvekstsenter.no
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Valnesfjord barnehage
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Planutvalget v/Berit V Johnsen
Postboks 93

8201 FAUSKE

Saksbehandler: Laila Olsen Finvik - Telefon: 75 6041 91 - Telefaks:
Vår ref.: 13/1360/LOF

Deres ref.:

Dato: 15.02.2013

SKRIV ANGÅENDE P ARRIG VALNESFJORD BARNEHAGE
Som en direkte følge av at planutvalget iverksatte stenging av bilveien opp lil Valnesfjord
skole og samfunnshus, er trafikken ved barnehagen blitt svært mye større.
Skolens personale parkerer ved idrettsbanen. Mange foreldre som kjører barna sine til skolen,
både til SFO og til

ordinær skole, bruker barehagens parkeringsplass, eller de kjører opp og

slipper barna av foran barnehagens inngangsport.
Barnehagen har fått en uoversiktlig og overfylt parkeringsplass.
Dette har skapt trafikkarlige situasjoner, og økt risiko for foreldre og barn som skal inn i - og
ut av barnehagen.

Barnehagen merker også økt trafikkstøy, og dersom forholdene skal vedvare mot sommeren
vil det også bli støvplager.
16.00. Det skjer da en
15.00 til kl
Noen dager er det trening på samfushuset fra kl
16.00, av foreldre som henter bara på trening. Flere står også
opphopning av biler rundt kl
fra 15 til 16. Det er i dette tidsrommet de fleste barnehagebarna blir hentet.

Når det inøres stenging aven vei er det viktig å vurdere konsekvensene av et endret

trafikkønster.
Det er bL.a viktig å ta hensyn til:
Sikkerhet til og fra parkeringsplass for barnehagebar.

Sikkerhet på tuer i nærmiljøet for barnehagen
Sikkerhet til skole fra bil for skolebarn
Støy og støv rundt barnehagen
I møte mellom berørte parter den 13.02 ble det foreslått å tidsbegrense stengingen av
skolebaken slik at den holdes stengt mellom 08.00 og 15.30, ellers er den åpen.
Fordelene med dette er:

Majoriteten av skolebarn som kommer med buss, eller går selv, kommer og går innenfor
sperretiden.
Ansatte på skolen kan parkere før kl 08.00, og dermed reduseres presset på parkeringsplassen
ved idrettsbanen sånn at besøkende på dagtid kan parkere der.
Alle som skal hente barn på trening kl 16.00 kan kjøre opp skolebaken slik at barnehagen
blir avlastet.
Det vil åpne for ((formah) bruk av skole og samfunnshus på ettermiddag/veld.

Postadresse: Løkås 8215 VALNESFJORD

Besøksadresse:
E-post: postmottak(qfauske.kornune.no

Telefon
75602940

Faks

Bankgiro: 45550700348/89510700415

Org. nr: 972 418021
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Alt dette vil redusere trafikengden forbi barehagen, og dermed skape sikere forhold for
bruerne av barehagen.

SU ber planutvalget ta disse punene med i vuderigen når saken skal tas opp på nyt den
26.02.
SU vil også be planutvalget om at det settes opp skilt ((Parkering barehage)) ved barehagens

parkerigsplasser.

Med vennig hilsen

La.Ã"le- O h t" ~ L.
Jan Arld Bergh
Leder

SU

Laila Olsen Finvik
Sekretær SU
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r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Klagenemnda

II Sak nr.:' 053/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I Dato: 16.04.2012

TRAIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER.
KLAGE PÅ VEDTAK PLUT 026/12
Vedlegg: Søknad fra Fauske kommune datert 9.9.2011, om utsatt frist for prosjekt fortau Valnesfjord skole.
Brev datert 12.10.2011 fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Sammendrag:
((Fòrtau Valnesfjord skole)).
På grunn av problemer med gruerverv fikk kommunen utsatt frist til '4011 til å gjennomføre
tiltaket. Heller ikke i 2011 ble det oppnådd enighet om gruavståelse med alle berørte
Faus,ke kommune fikk i 2010 innvilget tilskudd til prosjekt

greiere.
Kommunen søkte høsten 2011 om yterligere utsatt frist fof tiltaket, søknaden ble ikke
innvilget og bevilgningen ble tret tilbake.

at ny plan vil
inneholde tiltak for å trgge skoleveien for elevene ved Valnesfjord oppvekstsenter.
Fauske kommunes trafkksikkerhetsplan er nå til revisjon, det forventes

Kommunen er også kjent med at det er under utarbeiding en privat reguleringsplan der det
foreslås at veien opp til Valnesfjord skole reguleres ti gang~ og sykkelsti.

Saken er satt på sakskaret etter anodnhig fra leder av plan- og utviklingsutvalget.
Saken legges fram uten innstiling.

PLUT -026/12 VEDTAK- 17.01.2012
. JRnne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H:
Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.
Merkes med underskilt: Tilatt adkomst til grunneierne, samt varetransport.
Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar
parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Veien stenges for motorisert trafikk mellom kl. 08.00 og 09.00 med unntak for kjøring
ti eiendommene for fastboende.
i
i
i

AP/H's forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.
.1

VEDTAK:
Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.
Merkes med underskilt: Tilatt adkomst til grueierne, samt varetransport.
Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar
parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole.

NYE OPPLYSNINGER I SAKN
Nye vedlegg:
L. Kopi av klage fra skoleiniljøutvalget ved Valnesfjord skole datert 15.02.2012
2. Kopi
av brev fra Fauske koinune til SU Valnesfjord skole datert 08.11.2011

3. Kopi ave-post fra Laila Olsen Finvik datert 13.02.2012
4. Kopi av brev fra SU Valnesfjord barehage.

5. Ortofoto over angjeldende område

Planutvalget vedtok i møte 17.01.2012, sak 026/12, å stenge eksisterende bilveg fra Fv530
opp til Valnesfjord oppvekstsenter for biltrafikk, hvilket medfører at adkomst-opp til
skolen kun kan benytes som gang- sykkelveg, når nødvendig skilting kommer opp.

Rådmanen forutsetter at bakgruen for vedtaket er kjent.

En entydig konklusjon av innomne klager er følgende: PLUTs vedtak i sak 026/12 er et
vedtak som ikke er tilfredsstilende for Valnesfjord Oppvekstsenter/barnehage, og løser på
ingen niåte dagens fravær av trafikksikkerhet rudt skolen og barnehagen.
En stenging av dagens veg

opp til skolen vil medfør økt trafikkbelastning ved/rundt

barehagen. Årsaken til dette er bL.a. at det ikke eksisterer noen form fot
snuplass/muligheter for å stoppe/avsetting áv skolebar ved kryss Fv53

O/veg

opp til

skolen.

Videre - eksisterende parkeringsplass ved barnehagen er liten og har ikke kapasitet til å ta
i mot økt ttafikk.
Ved fotballbanen er det ikke opparbeidet parkeringsplasser. Etablering av parkeringsplass
her krever erverv av areal av naboeiendom.
Rådmanen er av den klare formening at bygging av fortau langs eksisterende veg fra
Fv530 opp til skolen, slik opprinnelig plan var, vile ha vært et strakstiltak som vile ha

ført til en vesentlig fotbedring av trafikksikkerheten langs vegen opp til skolen. Dette
tiltaket vile ha fugert tilfredsstilende fram til man hadde på plass en helhetlig plan for

bruen av området Løkåshaugen. I en slik plan vil barnehage, om-/utbygging av ny

skole/forsamlingshus, flerbrukshall?, fotballbane samt veg- og gangvegsystemer være
tema.
Det vil imidlertid ta år før ovennevnte er avklar samt etablert.
Rådmanen beklager at tiltak planlagt fortau ikke lot seg gjennomføre.
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Hva angår klagesaken er rådmanens konklusjon følgende:
Det bør nedsettes en tverraglig arbeidsgruppe som Îar i oppgave å se på hvordan man
snarlig får på plass en forsvarlig trafikkavvikling både til Valnesfjord oppvekstsenter og
Valnesfjord barehage.

Videre anbefaler rådmanen at PLUT-vedtak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i
bero i påvente av arbeidsgruppens konklusjon.
NY INNSTILLING:

en tverrfaglig arbeidsgruppe som får i oppgave å se på hvordan
man snarlig Îar på plass en forsvarlig trafikkavvikling til både Valnesfjord

Rådmanen nedsetter

oppvekstsenter og Valnesfjord barehage.
,--

PLUT -vedtak i sak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i bero i påvente av
arbeidsgrppens konklusjon.

PLUT~053/12 VEDTAK~ 16.04.2012
Ottar Skjellhaug(AP) foreslo på vegne av AP og H:

Klagen på vedtak i sak 026/12 tas ikke til følge.

Kjeti Sørbotten (FL) foreslo:
Veien stenges i tidsrom etter anbefaling fra SU, F AU

og ledelse.

Innstillngen ble forka,stet med 7 mot 2 stemmer.
AP/H's forsla,g ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

VEDTAK:
Klagen på vedtak i sak 026/12 tas ikke til følge.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrft sendes:

