Salten Regionråd

Dokument: sr-sak 1618 - vedtak - uttalelse rv 80 sandvika - sagelva må utbedres umiddelbart
Side: 1 av 1

Utskrift fra møteprotokoll
Møte i:
Salten Regionråd
Dato:

15. februar 2018

Sak:

SR-sak 16/18
Uttalelse: RV 80 Sandvika – Sagelva må utbedres umiddelbart

Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd slutter seg til Fauske kommune sin uttalelse vedrørende snarlig utbedring
av RV 80 Sandvika - Sagelva. Salten Regionråd forventer at nasjonale myndigheter i nær
framtid prioriterer vegstrekningen og iverksetter tiltak i tråd med foreliggende planer, slik at
en utbedring av vegstrekningen får sin oppstart i løpet av 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske kommune har vedtatt følgende uttalelse:
«RV 80 Sandvika – Sagelva må utbedres umiddelbart
Som en del av veipakke Salten gjenstår utbedringen av den ulykkesbelastede strekningen
Sandvika – Sagelva. Prosjektet var ferdig regulert 2009 og hadde planlagt oppstart 2011 og
skulle etter planen ferdigstilles 2013. Dette har imidlertid blitt utsatt flere ganger fordi at midlene har blitt omprioritert til andre prosjekter.
RV80 mellom Fauske og Bodø er en av de størst trafikkerte riksveiene i Nord-Norge. De
siste årene har tungtrafikken på denne strekningen hatt en markant økning, noe som isolert
sett fører til et annet trafikkbilde og mange farlige situasjoner på ei veistrekning som ikke er
bygd for dagens trafikktetthet.
På denne strekningen har det de siste 15 årene skjedd flere titalls alvorlige personskadeulykker og flere av dem også som dødsulykker. Bare den siste måneden har vi opplevd flere
alvorlige hendelser/ulykker på strekningen med dypt tragisk utfall.
For bo- og arbeidsregionen er dette en viktig ferdselsåre som det nå må bli satt krav om
snarlig utbedring, slik at vi får en veistruktur som kan håndtere dagens og fremtidens trafikkavvikling på en fremtidsrettet og trafikksikker måte.
Trafikanter opplever strekningen som svært krevende og mange beskriver kjøreturen mellom Fauske – Bodø som en påkjenning.
Fauske kommune forlanger at regionale og nasjonale myndigheter iverksetter tiltak i tråd
med foreliggende planer, slik at utbedringen av denne veistrekningen får sin oppstart i løpet
av 2018.»
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