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Oppstart. Detaljregulering kryss Kirkegata/Jernbanegata 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Plangrense 
2 TS-notat Rognan 20170628 (002) 

 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for plan: 
Det vises til vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Saltdal kommune 2016-2020. Prioritert tiltak i 
planen er bla utbedring av vegkryss Jernbanegata/Parkveien.  Saltdal kommune har søkt om 
trafikksikkerhetsmidler for tiltaket, men ikke blitt prioritert.  
 
Planavgrensning 
Med bakgrunn av de trafikale forholdene utenfor (parkering i strid med plan, busstopp m.m.) 
foreslår rådmannen å utvide planområdet til å inkludere kryss Jernbanegata/Kirkegata. I tillegg 
innlemmes parkområdet i planen som i dag er regulert til offentlig formål. Denne er i 
kommunedelplan for Rognan sentrum (2005) foreslått som fremtidig parkområde.  
 
Innenfor planen vil det sees på etablering av nytt busstopp innenfor området. Det sees i all 
hovedsak på kantstopp i tilknytning til Kirkegata eller Parkveien. Eksisterende busstopp øst for 
Spar skal bestå. 
 
Samtidig arbeider kommunen med å senke fartsgrensen i Jernbanegata. Dersom hastighet settes 
ned i Jernbanegata vil også siktsonene i kryss som omfatter regulerte boligtomter reduseres. 
Dette gjør at boligtomter kan få en høyere utnyttelse på tomtene. 
 
Planen omfatter følgende reguleringsplaner og kommunedelplan: 
Kommunedelplan Rognan sentrum, Plan ident 2005006 
Plan ident 1975004 Rognan midtre øst 
Plan ident 1975001 Rognan vest 
Plan ident 1997001 Reguelringsendring Del av Rognan vest - gangveg 



 
Medvirkning: 
I prosessen videre er det vesentlig å ha kontakt mot gårdeiere og drivere. 
 
Grunneierforhold: 
Planområder omfatter både offentlige og private arealer.  
 
 

 
Figur 1 Planavgreninsg i blått 

 

 
Figur 2 Omriss planområdet 

Planavgrensning kan sees på 
https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738 trykk kartlag øverst til 
venstre og velg plankart og planforslag. Avgrensing av planområdet vil da bli tegnet. 

https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738


 
 
 

Rådmannens innstilling 
Det anbefales utarbeidelse av reguleringsplan i henhold til foreslått planområde.  
 
Formannskaps behandling i møte den 18.06.2019: 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

 

Enstemmig vedtak:  

Det anbefales utarbeidelse av reguleringsplan i henhold til foreslått planområde. 

 


