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Foreliggende dokumenter: 
 Planbeskrivelse Høgbakkvegen Gang- og sykkelveg 

 
Sakens bakgrunn 
Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg på Høgbakken ved Rønningen er prioritert i Saltdal 
kommunes trafikksikkerhetsplan som tiltak i 2018. Utarbeidelse av plan for tiltaket gjennomføres i 2017.  
Trafikksikkerhetsplanen ble godkjent av Saltdal kommunestyre i 2016.  Det er søkt og innvilget midler 
fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidlene for planlegging og prosjektering av strekningen perioden 
2017. Frist for søknad om tiltaksmidler for bygging er 01.07.2017. Byggeplan skal senest oversendes 
Statens vegvesen 01.05.17 til godkjenning. Detaljert byggeplan utarbeides samtidig med 
reguleringsplanen.   
 
 
Vurdering 
Tiltaket gjelder regulering av g/s-veg langsmed kommunal bilveg til Rognan barne- og ungdomsskole. 
Tiltaket har en lengde på ca. 150 meter. Det er en stigning på ca. 10 meter på denne strekningen.  
 
Reguleringsplanen vil i all hovedsak dreie seg om lokalisering av g/s vegen og konsekvenser for private 
eiendommer.  Kommunen er fester på deler av grunnen, men utbyggingen er i tillegg avhengig av 
avståelse fra private grunneiere. 
 
Planen tenkes å utarbeides såpass detaljert at den kan være et godt grunnlag som byggeplan i en 
anbudsfase og gjennomføring av tiltaket i 2018. 
 
Forventet effekt er at skolevegen blir vesentlig bedre på en kortere strekning, samt for alle andre myke 
trafikanter. En separering mellom kjørende og andre trafikanter vil bedre trafikksikkerheten på 
strekningen. 
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Figur 1 Gjeldende reguleringsplan hjemler ikke fremføring av gang og sykkelveg. Det må derfor utarbeides 
ny plan 
 
 
Dagens situasjon 

 Barn og ungdom benytter dette som skoleadkomst fra to byggefelt (Høyjarfallmoen og Bakken). 
Byggefeltene har i overkant av 100 boenheter. I tillegg er Videregående skole og Rognan 
mottakssenter lokalisert slik at g/s vegen benyttes i den sammenheng. Generelt er også traseen 
viktig for myke trafikanter mot Rognan sentrum, selv om det er alternativ g/s veg.  

 Eksisterende g/s veg er avsluttet direkte mot kommunal kjøreveg. Syklister må over i motsatt 
kjørebane. 

 Kommunal veg har kraftig stigning og må gjerne strøs vinterstid på grunn av glatt vegbane.   
 Smal vegbane gjør også at det legges seg store mengder snø langsmed vegen inn mot skjæring 

som er fra 2-1,5 m. høyde, med noe grøft.  Vegbanen blir gjerne smalere noe som gjør denne 
korte strekningen til en utfordring for møtende bilister og gående/syklende.  Bakken er bratt og 
barn må enten gå av sykkelen, eller så kjører de sikk-sakk opp bakken.   
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Planavgrensning 
 

 
 

 
I forhold til vedlagt plankart er planavgrensningen utvidet lengre vest og medfører endringer i område 
regulert til gang og sykkelveg og kabelbane til Nexans (se plankart). Planavgrensningen foreslås endret 
slik at disse interessene ikke berøres.  
 
Planformål: 
Området reguleres i sin helhet til samferdsel og infrastruktur – offentlig anlegg. G/s veg utarbeides etter 
Statens vegvesens håndbok R700 Tegningsgrunnlag.  
 
Boligbebyggelse: Eksisterende regulerte boligtomt. 
Kjøreveg: Eksisterende offentlig kjøreveg (Høgbakkveien) 
Annen teknisk veggrunn – tekniske anlegg (areal til skjæring/fylling) 
Annen veggrunn – grøntarealer (arealer nedstrøms til overvannshåndtering). 
Anlegg og riggområde: areal som benyttes i anleggsperioden som skal istandsettes som opprinnelig areal 
etter bruk. 
 
Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l. 
 

 
Figur 1 Tiltaket lokalisert ca. 1 km fra barne- og ungdomsskole 
 
Konsekvenser av planen: 

9



 Reguleringsplanen utløser erstatningsplikt ovenfor grunneierne dersom de krever tomtene erstattet. 
Det foreslås at kommunen kjøper arealet tilsvarende erstatning for boligtomt ferdig utbygget med vei, 
vann og avløp og blir stående som grunneier på anlegget. 

 
 Kommunen inngår avtale med grunneier på Gnr/bnr 42/2 vedrørende erstatning for boligeiendom og 

trær/prydbusker. 
 
 Kommunen inngår avtale om kjøp av areal til offentlig formål fra Gnr/bnr 42/1.  
 
 Eiendomsgrenser gås opp i forbindelse med planarbeidet. Nye eiendomsgrenser gås opp av 

kommunen i samarbeid med grunneierne som omfattes av planen. 
 
 Reguleringsplanen må følges opp med utbygging i 2018 og vedtas i kommunens økonomiplan. Det 

settes av årlig kr. 200.000,- til trafikksikkerhetstiltak i Saltdal kommunes budsjett. Dersom tiltaket går 
utover økonomiplanen må det tildeles ekstra midler. Tilskudd fra fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler kan innvilges med 80 % av kostnadsoverslaget. 

 
 
Rådmannens innstilling 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 10-12 legges forslag til reguleringsendring med tilhørende 
planbestemmelser for detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg Rognan ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
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Rambøll 

1. SAMMENDRAG 

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Saltdal kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for 
gang- og sykkelveg langs Høgbakkvegen. Det er allerede etablert gang og sykkelveg langs Fv 
515 og delvis fra krysset og opp til Høgbakkvegen. Dette prosjektet omhandler en strekning på 
150 meter i fortsettelsen av denne fram til Rønningvegen. 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. Det er også gjen-
nomført en risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), samt detaljtegninger av veg og belys-
ningsplan som legges ved plandokumentene.  

2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Barn og unge benytter strekningen som skoleadkomst mellom to byggefelt (Høyjarfallmoen og 
Bakken). Byggefeltene har i overkant av 100 boenheter. I tillegg er videregående skole og Rog-
nan mottakssenter lokalisert slik at g/s vegen benyttes i den sammenheng. Traseen er også vik-
tig for myke trafikanter mot Rognan sentrum, selv om det er alternativ g/s veg langs Dalvegen.  
Gang- og sykkelvegen (g/s-veg) skal gjøre strekningen tryggere for myke trafikanter samtidig 
som den vil legge til rette for effektiv og miljøvennlig transport i området.  

2.2 Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent 

Forslagsstiller er Saltdal Kommune. 

Saltdal kommune er eier av eksisterende vegarealet samt et tilgrensende belte langs vegen, ut-
over dette vil planområdet i noen grad berøre privat grunn. Rambøll er leid inn som plankonsu-
lent.  

2.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om konse-
kvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis det 
hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konse-
kvensutredes. 
 
Planen er i samsvar med kommunen vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 

2.4 Prosjekteringsnivå 

Som teknisk grunnlag for reguleringsplan er det utført teknisk prosjektering på et nivå som det 
kan bygges etter. Det er imidlertid ikke utarbeidet som arbeidstegninger. For å utarbeide ar-
beidstegninger trengs noe mer innmåling. Teknisk plan følger som vedlegg 6 og 7.  
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Rambøll 

3. PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

Oppstartsmøte ble avholdt den 25.11.2016. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i Salten-
posten den 22.12.2016.  
 
Saltdal kommune sendte ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter egne 
adresselister med frist for uttalelser 23.01.2017.  
 
Det kom inn 3 skriftlige høringsuttalelse, fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkes-
kommmune. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 9.  
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer og føringer 

Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikker-
het og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for ver-
diskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og 
legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

4.2 Kommuneplanens arealdel 2013-2025  

 

Figur 1: Reguleringsplaner i området 

I kommuneplanen fra 2009 er området untatt fra rettsvirkning, men regulert gjennom to ulike 
reguleringsplaner, se tabell 1. I disse er planområdet regulert til boligformål og kjøreveg.  

4.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Tabell 1: Gjeldende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO 

1990001 Høgbakken vest 15.03.1990 

1987005 Rønningen 17.09.1987 
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Rambøll 

Rognan 

5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet, arealbruk og eierforhold 

Høgbakkvegen ligger vest i 
tettstedet Rognan i Saltdal 
kommune. Planområdet lig-
ger 700 meter fra Rognan 
skole og noe nærmere Salt-
dal sykehjem.  Vegen er en 
sideveg for Skogvegen som 
tar av fra Fv 515 like øst for 
Fiskvågvatnet.  
 
Innenfor plangrensen er det 
eksisterende veggrunn med 
tilstøtende boligarealer. Pla-
nområdet eies i hovedsak av 
kommunen, med unntak av 
ca. 605 m2 på eiendom 42/1 
og ca. 350 m2 på eiendom-
men 42/2.  
 

5.2 Landskap og topografi 

Landskapet er i dag preget av kantskog-, grøft- og eksisterende veganlegg. Det er en høydefor-
skjell mellom Skogvegen og omkringliggende areal. Dermed er terrenget opp langs Høgbakkve-
gen relativt bratt med en stigning på ca. 9 %. 
 

 

Figur 2: Kryss ved Fv 515. 

Eksisterende g/s veg er avsluttet direkte mot kommunal kjøreveg. Syklister må over i motsatt 
kjørebane. Den kommunale vegen har kraftig stigning og må gjerne strøs vinterstid på grunn av 
glatt vegbane. Den smale vegbanen gjør også at det legger seg store mengder snø langsmed ve-
gen inn mot skjæring som er fra 2-1,5 m høy med noe grøft. Vegbanen blir tidvis enda smalere, 
noe som gjør denne korte strekningen til en utfordring for møtende bilister og gående/syklister. 

Høgbakkvegen 

Fv 515 
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Rambøll 

Bakken er bratt og for barn ses det ofte nødvendig å gå av sykkelen, det er også kjent at de kjø-
rer i sikk-sakk opp bakken.  

 

Figur 3: Dagens situasjonviser  

Dagens situasjon viser mye vegetasjon, samt trang vegbane og dårlig sikt. 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 

En utsjekk av Riksantikvarens base for kulturminner, - miljøer og SEFRAK-bygninger viser at det 
ikke er noen registreringer innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet av dette. Aktsom-
hetsplikten jfr. Kulturminneloven § 9 mtp hensyn til mulige kulturminner gjelder like fullt.  

5.4 Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsfore-
komster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt vikti-
ge kulturlandskap.  
 
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 
2010 i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede 
naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper i det aktuelle området. 
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5.5 Rekreasjonsverdi: rekreasjonsbruk, uteområder og barns interesser 

Da området i dag i hoved-
sak er besteående av grøft 
og kantvegetasjon er ikke 
selve området eller om-
kirngliggende areal benyt-
tet til rekreasjon eller ute-
opphold. Imidlertid benyt-
ter barn og ungdom strek-
ningen som skoleadkomst 
nekkin to byggefelt (Høy-
jarfallmoen og Bakken). 
Byggefeltene har i over-
kant av 100 boenheter. I 
tillegg er videregående 
skole og Rognan mottaks-
senter lokalisert slik at g/s 
vegen benyttes i den 
sammenheng. Traseen er 
også viktig for myke trafi-
kanter mot Rognan sen-
trum, selv om det er alter-
nativ g/s veg langs Dalve-
gen.    
 

5.6 Naturressurser: skogbruk 

Utsjekk i kart over araealressurser laget av Norsk institutt for bioøkonomi data viser at området 
er registrert som bebygd.  

Figur 4: Oversikt over viktige forbindelser. 
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Figur 5: Arealressurskart viser bebygd område 
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5.7 Trafikkforhold 

5.7.1 Dagens vegnett og trafikkmengder 

 

Figur 6: Vegnett hentet fra Statens Vegvesens vegkart i NVDB 

 
Høgbakkvegen er en kommunal veg som tar av fra Skogvegen. Skogvegen er også en kommunal 
veg som tar av fra Fv 515. Dagens vegnett vises av kartet over, det er etablert gang- og sykkel-
veg fra inn til Høgbakkvegen. Det er derimot ikke etablert gang- og sykkelveg videre nord-vest 
mot skolen og sykehjemmet på Rognan.  
 
Dagens trafikkmengder er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Gjennomsnittlig årsdøgntra-
fikk langs Fv var i 2016 1900. Det er ikke gjort registreringer eller tellinger hverken langs Skog-
vegen eller Høgbakkvegen.  
 
Strekningen langs Høgbakkvegen er i dag skiltet med 30 km/t, mens den er 50 km/t langs Skog-
vegen og 60 km/t langs Fv 515. 
 
Dagens gang- og sykkelveitilbud er fragmenter og lite helhetlig. Figur 5 viser hvordan gang- og 
sykkeltilbudet stopper i møte med Høgbakkvegen. 

N
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Figur 7: Dagens gang- og sykkelveitilbud 

5.7.2 Trafikkulykker 

Gjennomgang av vegkart fra Statens Vegvesen viser at det er registrert en trafikkulykke langs 
Høgbakkvegen og to i krysset mellom Skogvegen og Fv 515. Ulykken på Høgbakkvegen var møte 
på rettstrekning med èn alvorlig skadet. De to ved krysset til Fv 515 var en sykkelulykke og en 
møting på rett vegstrekning, begge lettere skadet.  

5.8 Teknisk infrastruktur 

Det er ikke registrert vann og avløp i området, imidlertid må det tas forbehold om kabler tilknyt-
tet belysning langs strekningen.  

5.9 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges vassdrags- og energidirektorat er det ikke merket av skredhendelser 
(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire for planom-
rådet. Grunnen er hovedsakelig bestående elveavsetning.  
 

N
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Figur 8: Løsmassekart (NGU) 

  

Planområde 
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6. PLANFORSLAGET 

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

Hensikten med tiltaket er å gjøre en mye benyttet strekning tryggere for myke trafikanter. 
 
Gang- og sykkelvegen blir lagt i en forlengelse av den eksisterende gang- og sykkelvegen som 
starter sør for Skogvegen. Eksisterende gang – og sykkelveg er avsluttet direkte mot kommunal 
kjøreveg. I forlengelsen av denne vil ny gang- og sykkelveg bli ført opp til avkjørsel til Rønning-
vegen.  
 
Gang- og sykkelvegen planlegges med et 3 meter bredt fortau med tilstrekkelig sideareal langs 
Høgbakkvegen.  

 

Figur 9: Planens avgrensning 

Tabell 2: Arealformål 

Reguleringsformål (PBL § 12-5) Betegnelse  Areal (m2) 

§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse B 443 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 
Annen veggrunn - tekniske anlegg SVT 434 

Gang-/sykkelveg SGS 312 

Kjøreveg SKV 280 
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6.1.1 Standard 

Statens Vegvesens vegnormaler i 
“Håndbok N100 veg- og gateutforming” 
og vegvesenets håndbok R700 Teg-
ningsgrunnlag er lagt til grunn for di-
mensjonering av ny gang- og sykkel-
veg. Ny gang- og sykkelveg vil oppfø-
res med en asfaltert bredde på tre me-
ter. I nord vil det bli etablert støttemur 
som vist på figur 6. Støttemuren vil 
kunne opparbeides med bratthet 3:1. 
 
 
 
 
På strekningen vil det etableres kants-
tein mellom kjørebanen og gang- og 
sykkelvegen. Som vist i figur 7 vil kant-
steinen gjør at gang- og sykkelvegen 
ligger litt høyere enn kjørevegen. Den 
vil samtidig fungere som en trygghet 
for de som beveger seg langs fortauet 
da de blir tydelig skilt fra kjørende.  
 
 
 
 

6.1.2 Vegens sideterreng og grunnerverv 

Dagens kjørevegbredde på 5 meter beholdes med ny løsning for myke trafikanter. Dette gjør at 
sideterrenget i sør ikke vil påvirkes på noen måte. På nordsiden vil ny gang- og sykkelveg gå inn 
i areal på eiendom 42/2, noe som betyr at noe kantvegetasjon må fjernes.  
 
For å begrense inngrepet i privat eiendom anlegges det kantstein mellom kjøreveg og gang- og 
sykkelveg. Det etableres også støttemur for å redusere arealet til gang- og sykkelvegens skrå-
ningsutslag. Etter anlegget er ferdigstilt bør skråningen istandsettes med vekstjord og så langt 
det lar seg gjøre tilbakeføres til opprinnelig markstruktur. I prosessen har det vært god og positiv 
dialog med grunneier.  
 

 

Figur 12: Ny gang- og sykkelveg.  

Grønt areal viser hvor det er nødvendig med støttemur.  

Rønningvegen 

Høgbakkvegen 

42/2 

Figur 10: Normalprofil for gang- og sykkelveg 

Figur 11: Detaljert utforming av kantstein langs gang- 
og sykkelvegen 
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6.1.3 Avkjørsler 

Planen deler ingen avkjørsler, men endepunktet må tilpasses Rønningvegen.  

6.2 Byggegrense 

I gjenldende reguleringsplan er byggegrense avsatt ca. 11 meter fra vegens senterlinje. Denne 
videreføres i reguleringsplan for g/s-veg langs Høgbakkvegen og er vist i reguleringskart. 

6.3 Geoteknikk 

Det er gjennomført prøvegraving med spade i skjæring. Dette gav funn av siltholdig masser (el-
veavsetning). Massene anses som stabile og det er ikke registrert fjell i grunnen eller dagen.  

6.4 Universell utforming  

Området er relativt bratt og vegen ligger med en jevn stigning på 9,0-9,5 %. Det er dermed ikke 
mulig å oppnå kravet for universell utforming om 5 % stigning langs strekningen. Da funksjonen 
for gang- og sykkelveien i hovedsak er å tilrettelegge for gang- og sykkelturer over en lengre av-
stand vil dette være tilfredstillende for området. Gang- og sykkelvegen ligger med 2 % tverrfall.  

6.5 Teknisk infrastruktur 

 

Figur 13: Forslag til plassering av lysmaster. 

 
Innenfor areal for gruskulder tilrettelegges 
det for etablering av lysmaster som vist i fi-
gur 10. I vedlegg til reguleringsplanen ligger 
detaljerte skisser av plassering og utforming 
av belysning langs strekningen. Det er også 
gjennomgått muligheten for gjennbruk av ek-
sisterende gatelys.   
 
Overvann løses med drensrør langs muren og 
føres ut i dagen ned mot grøntområde i sør. 
Vedlegg 6 viser de tekniske tegningene.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Gang- og sykkelvegens profil med plassering 
av lysmast. 
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7. VIRKNINGER 

I dette kapitlet beskrives virkninger av at planen gjennomføres.  

7.1 Overordnede planer 

Kommuneplanen for Saltdal henviser til detaljreguleringsplaner. I disse er ikke gang- og sykkel-
veg innregulert. Imidlertid er gang og sykkelvegen et prioritert tiltak i Saltdal kommune.  

7.2 Trafikksikkerhet og bruken av gang- og sykkelvegen 

Framkommeligheten og tryggheten for fotgjengere vil bli bedre etter at gang- og sykkelvegen er 
bygd. Der hvor nettverket for gang- og sykkelveger utvides, får særlig barn og unge bedre mu-
ligheter for sosial kontakt og tilgang til områder for lek og aktivitet. Gjennom ROS- analysen 
fremkommer det at konflikt mellom syklister og gående kan forekomme, men at forholdene bed-
res fra dagens situasjon ettersom bilene skilles fra myke trafikanter. Vedlikehold og belysning 
langs gang- og sykkelvegen er essensielt for at tiltaket skal være trygt å bruke, spesielt på vin-
terstid.  

7.3 Boligeiendommer og grunnerverv 

Areal til ny gang- og sykkelveg berører hageareal langs den sørlige delen av eiendom 42/2 og 
nordlige av 42/1. Erverv av hageareal vil gi mindre tomtestørrelse for den boligeiendommen som 
berører planområdet. Boligeiendommen vil etter tiltaket fremdelses ligge langt innenfor de anbe-
falte nasjonale minimumsverdiene for størrelse på uteoppholdsareal ved boligbebyggelse med til-
hørende kvalitet knyttet til sol og lysforhold. Da det anlegges mur langs store deler av strek-
ningen vil inngrepet i privat grunn bli vesentlig redusert.  Eksisterende gang-og sykkelvei er byg-
get på festekontrakt med opprinnelig eier og ny gang- og sykkelvei gir ytterligere inngrep i eien-
dom.  
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Det er utarbeidet grunnervervskart hvor det framgår hvilket område kommunen vil erverve (se 
vedlegg 5). Under følger utklipp fra grunnervervskart. 

 

Figur 15: Nødvendig grunnerverv på eiendom 42/1 og 42/2 

7.4 Landskap 

Gang- og sykkelvegen vil kunne åpne landskapet noe mer enn dagens ni meter brede veg gjør. 
Tiltaket vil rydde seks ekstra meter med skog langs vegen noe som vil føre til at landskapet kan 
oppleves litt mer åpent enn hva det er i dag. I hovedsak vil ikke tiltaket føre med seg vesentlige 
endringer i landskapsbildet. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Som nevnt ovenfor under 5.4 er det ingen registrerte kulturminner innen planområdet. Tiltaket 
har derfor ingen innvirkning på kulturminner, men kulturmminnelovens § 9 følges. 

7.6 Naturverdier 

Området og tiltaket er vurdert ut fra prinsipper som står i Naturmangfoldloven (NML), blant an-
net om kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og økosystemtilnærming (§7-10). Naturmang-
foldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget, og at kravet skal stå i “et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet”. På bakgrunn av de innhentede opplysningene 
vurderes at kravet til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt.  

7.7 Rekreasjonsinteresser, -bruk og barns interesser 

Gang- og sykkelvegen vil øke områdets attraktivitet for myke trafikanter. En gang- og sykkelveg 
er et positivt tiltak for å tilrettelegge for nærturer for dem som bor i området og generell til-
gjengelighet og sikkerhet for myke trafikanter, og da tiltaket ligger langs eksisterende vegkant vil 
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ikke dette komme i konflikt med områder som brukes til rekreasjon hverkan av barn eller vokse-
ne.   

7.8 Fartsgrense 

Strekningen er i dag skiltet med 30 km/t. Det å skille ut myke trafikanter fra bilistene vil gi økt 
trygghet for de som ferdes langs vegen ettersom det blir færre konfliktpunkter på strekningen. 
På den andre siden kan det føre til at bilister øker farten ettersom de har vegarealet alene og ik-
ke i like stor grad som før trenger å ta hensyn til andre trafikantgrupper. Fartsgrensen må vurde-
res av skiltmyndighetene.  

7.9 Teknisk infrastruktur 

For vann og avløp må det ved gravemelding gjøres henvendelse til kommunen. 

7.10 Klimaendringer  

Framtidens klima fører med seg sterkere lokale værkontraster og fokuset både på avbøtende til-
tak og tilpasninger mot et mer ekstremt vær er nødvendig i planlegging. Det blir i hovedsak våte-
re i områder som fra før var våte, noe som vil øke sjansen for at elver og sjøer går over sine 
bredder. Det er ingen bekker som krysser planområdet, men det vil være nødvendig å håndtere 
det eksisterende overflatevannet og samtidig dimensjonerer for økte vannmengder i området.   
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8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011). Analysen er også tilpasset andre veile-
dere og maler og er i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Ana-
lysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller 
krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

8.2 Evaluering av risiko 

ROS-analysen viser at det kan være knyttet risiko til følgende forhold: 
• Trafikkulykker 
• Anleggsstøv og – støy 

8.3 Konklusjon 

For å ivareta trafikksikkerheten i området foreslås følgende avbøtende tiltak: 
 
• Godt vedlikehold av gang- og sykkelvegen, spesielt med tanke på brøyting på vinterstid 
• Belysningslplan 
 
Tiltak som foreslås for å unngå anleggsstøv og -støy: 
• Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 

skal følge søknad om igangsetting og godkjennes av kommunen. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold 
og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- 
og anleggsarbeider kan igangsettes 

 
• For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som 

angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleg-
gingen, T-1520 og Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T-1442/2012, legges til grunn  

 
De identifiserte hendelsene med tilhørende risikovurderinger er basert på at det gjennomføres 
nødvendige tiltak. Gjennomføringen må skje samtidig som bygging av tiltaket og være gjennom-
ført til ferdigstillelse.  
På bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det behov for å implementere tiltak gjennom regu-
leringsbestemmelsene: 
 
• Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 

9. INNKOMNE INNSPILL 

STATENS VEGVESEN  
Vegarealene som berøres er kommunalt eid og Statens vegvesen har dermed ingen innspill til 
plansaken.  
 
SAMETINGET  
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Området er ikke berørt av … Sametinget har derfor ingen spesielle innspill til plansaken.  
 
NORDLAND FYLKESKOMMUNE 
Så langt fylkeskommunen kan se, er dette tiltaket ikke i strid med regional politikk slik 
det blant annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland. 
Sakens målsetning om bedre og sikrere skolevei for barn er i tråd med fylkesplanens 
arealpolitiske retningslinjer, kap. 8.2, pkt. l. 

På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen: 

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å planlegge med tanke på en ut-
forming som er tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at 
interessene til personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas. 

• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelse-
ne i plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må 
trekkes aktivt inn i prosessen. 

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige 
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 
med registrerte verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet, og 
vil avgi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

10. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Forlengelsen av dagens gang- og sykkelveg slik dette tiltaket fremmer vil være positivt for områ-
det. Spesielt med tanke på trygghet, tilgjengelighet til aktiviteter for barn og unge og bedre for-
bindelse til byssholdeplass langs Fv 515. Tiltaket forutsetter at grunneier på nordsiden av Høg-
bakkvegen avstår noe grunn til tiltaket. Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for 
erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.   
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12. VEDLEGG 

1. Reguleringsplankart 
2. Planbestemmelser 
3. ROS-analyse 
4. Plangrense 
5. Ervervskart 
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6. C-tegninger  
7. Lysberegninger 
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SALTDAL KOMMUNE 

 
DETALJREGULERING AV HØGBAKKVEGEN GANG- OG SYKKELVEG 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 07.04.2017 
Dato for godkjenning av          :  
 
1 AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Rambøll, datert 
07.04.2017. 
 
2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Jf. plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6 reguleres området til: 
 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse (1110) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

- Kjøreveg (2011) 
- Gang-/sykkelveg (2015) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 
- Annen veggrunn – grøntareal ( 

 
Bestemmelsesområde 

- Midlertidig anlegg og rigg   
 
Hensynssone 

- Frisikt (H140) 
 
3 FELLESBESTEMMELSER 
 
3- 1 Terrenginngrep 
Terrenginngrep for gang- og sykkelanlegg skal tilstrebes utført med minst mulig inngrep og 
tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon 
 
4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
4-1 Byggegrense 
Byggegrense er vist på plankart.   
 
5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5-1 Offentlig veganlegg 
Vegarealet skal være offentlig. 
 
5-2 Annen veggrunn 
Områdene markert o_SVT kan benyttes til støttemur, skjæringer, fyllinger, grøfter og annet 
nødvendig areal i forbindelse med etablering av offentlig gang-/sykkelvegen.  
 
6 KRAV TIL ANLEGGSFASEN  
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6-1 Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 
følge søknad om igangsetting og godkjennes av kommunen. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og 
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 
anleggsarbeider kan igangsettes.  
 
6-2 For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som 
angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1520 og Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T-1442/2012, legges til grunn.  
 
7 BESTEMMELSESOMRÅDE  
 
7-1 Midlertidig anlegg og rigg 
Området markert med #1 kan benyttes til rigg- og anleggsområde. Ved endt anleggsperiode skal 
områdene istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig formål.  
 
8 HENSYNSSONER 
 
8-1 Frisikt  
Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 
vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter eller tilstøtende 
vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. 
 
9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 
9-1 Sidearealer som blir berørt, skal istandsettes til opprinnelig stand etter endt anleggsperiode og 
senest 1 år etter ferdigstilt veganlegg. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Rambøll Norge As har på oppdrag fra Saltdal kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for 
gang- og sykkelveg langs Høgbakkvegen. Barn og unge benytter strekningen som skoleadkomst 
mellom to byggefelt (Høyjarfallmoen og Bakken). Byggefeltene har i overkant av 100 boenheter. 
I tillegg er videregående skole og Rognan mottakssenter lokalisert slik at g/s vegen benyttes i 
den sammenheng. Traseen er også viktig for myke trafikanter mot Rognan sentrum, selv om det 
er alternativ g/s veg langs Dalvegen.  Gang- og sykkelvegen (g/s-veg) skal gjøre strekningen 
tryggere for myke trafikanter samtidig som den vil legge til rette for effektiv og miljøvennlig 
transport i området.  
 
Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til 
reguleringsplanarbeidet. Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer 
gjennom en sjekkliste. Vi vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene 
og sammenstiller dem i en risikomatrise. Det er også foreslått avbøtende tiltak der det er 
nødvendig.  
 
Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke, jf. krav fra 
plan- og bygningslovens § 4-3. 

1.2 Planområdet 

Høgbakkvegen ligger vest i tettstedet Rognan i Saltdal kommune. Planområdet ligger 700 meter 
fra Rognan skole og noe nærmere Saltdal sykehjem. 

 

Figur 1: Planområdet 

ROS-analysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som kan få 
konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 
hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

41



Ramboll 

1.2.1 Metode 

ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, 
grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med 
spesialkompetanse. Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å 
identifisere hvilke risikoer som endres som følge av tiltaket og som man må ta hensyn til i 
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som 
en ”desk study” og baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kartlegging. 
 
Det er i tillegg lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: 

• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser”, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder, Miljøverndepartementet 
1997. 

 
Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: 

• Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 
• Evaluering av risiko 
• Konklusjon med oppsummerende tiltak 

2. ANALYSE AV RISIKO 

I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet 
eventuelt endres som følge av planen. 
 

For å avdekke hendelser er det benyttet en sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før eller etter 
planen avmerkes med et kryss, og disse er håndtert videre i kapittel 3. Hendelser som ikke 
ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 
 
  Forhold Relevans i 

området 
Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom
-føring 

Anleggs-
periode 

 Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred Elveavsetning som 
ligger under marin 
grense. Det er 
utført prøvegraving 
som viser stabil 
grunn. 

   

2 Steinras/ steinsprang Nei. Utsjekk fra 
NGU 

   

3 Snøskred/ isras Nei. Utsjekk fra 
NGU 

   

4 Flomras Nei. Utsjekk fra 
NVE 

   

5 Elveflom Nei. Utsjekk fra 
NVE 

   

6 Tidevannsflom Nei. Utsjekk fra 
NVE 

   

7 Radongass Nei. Utsjekk fra 
NGI 

   

8 Skade ved forventet 
vannstandheving 

Nei.     

 Vær/ vind 

42



 
6 (11) ROS- ANALYSE 
 
 
 
 
 

Rambøll 

  Forhold Relevans i 
området 

Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom
-føring 

Anleggs-
periode 

9 Spesielt vindutsatt, 
ekstrem vind 

Nei.     

10 Spesielt nedbørutsatt, 
ekstrem nedbør 

Nei.     

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på 

11 Sårbar flora/ rødlistearter Nei. Utsjekk 
miljøstatus, 
artsdatabanken 

   

12 Sårbar fauna/ fisk/ 
rødlistearter 

Nei. Utsjekk 
miljøstatus, 
artsdatabanken 

   

13 Verneområder Nei. Utsjekk 
miljøstatus 

   

14 Vassdragsområder Nei. Utsjekk 
miljøstatus 

   

15 Fornminner Utsjekk askeladden 
og SEFRAK 

   

16 Kulturminner Utsjekk askeladden 
og SEFRAK 

   

 Forurensning/ miljø/ ulykker 

17 Forurenset grunn  Nei. Utsjekk 
miljøstatus og NGU 

   

18 Akuttutslipp til sjø/ 
vassdrag 

Ingen sjø eller 
vassdrag i direkte 
nærhet. 

   

19 Akuttutslipp til grunn Nei    

20 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale 

Ikke relevans for 
området 

   

21 Støv og støy fra industri Ikke relevans for 
området 

   

22 Støv og støy fra trafikk Ja x x x 

23 Stråling fra høyspent Nei    

24 Andre kilder for uønsket 
stråling 

Ikke relevans for 
området 

   

25 Ulykke med farlig gods Ikke relevans for 
området 

   

26 Trafikkulykker, påkjørsel 
av myke trafikanter, 
møteulykker, utforkjøring 
etc. 

Ja x x  

27 Trafikkulykke, 
anleggstrafikk 

Ja   x 

28 Trafikkulykke i tunnel/ 
bilbrann i tunnel 

Ikke relevans for 
området 

   

Sårbarhet, påvirker planen 
forhold omkring 

    

29 Sykehus/-hjem, kirke Nei, ingen i direkte    
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  Forhold Relevans i 
området 

Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom
-føring 

Anleggs-
periode 

nærhet til tiltaket 

30 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei, ingen i direkte 
nærhet til tiltaket 

   

31 Kraftforsyning Ikke relevans for 
området 

   

32 Vannforsyning Nei, ingen i direkte 
nærhet til tiltaket 

   

33 Forsvarsområde Ikke relevans for 
området 

   

34 Tilfluktsrom Ikke relevans for 
området 

   

 Diverse 

35 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/ terrormål 

Ikke relevans for 
området 

   

36 Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Ikke relevans for 
området 

   

37 Påvirkes planområdet av 
regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand, dambrudd med 
mer 

Ikke relevans for 
området 

   

38 Påvirkes planområdet av 
naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare 

Ikke relevans for 
området 

   

39 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Ikke relevans for 
området 
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Inndeling av risikomatrise i 3 risikoområder: 

Rød – definisjon av hendelser med høy risiko -> tiltak skal iverksettes 

Gul - definisjon av hendelser med en betydelig risiko -> tiltak bør vurderes 

Grønn – definisjon av hendelser med lav risiko -> tiltak er ikke nødvendig 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

Tabell 1: Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

1. Svært sannsynlig     
2. Sannsynlig                                                                                                                                                          
3. Mindre sannsynlig     
4. Lite sannsynlig              

3.2 Identifisering av aktuelle hendelser det kan knyttes risiko til 

Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av sjekklisten:  
støv og støy fra trafikk og i anleggsperioden, stråling fra høyspent, trafikkulykker, herunder 
påkjørsel av myke trafikanter, møteulykker, utforkjøring ol. Disse blir samlet i temaene som listet 
under:  
 
• Trafikkulykker  
• Anleggsstøv og - støy 

3.2.1 Trafikkulykker 

Eksisterende g/s veg er avsluttet direkte mot kommunal kjøreveg. Syklister må over i motsatt 
kjørebane, noe som er uheldig for trafikksikkerheten. Den kommunale vegen har kraftig stigning 
og må gjerne strøs vinterstid på grunn av glatt vegbane. Den smale vegbanen gjør også at det 
legger seg store mengder snø langsmed vegen inn mot skjæring som er fra 2-1,5 m høy med 
noe grøft. Vegbanen blir tidvis enda smalere, noe som gjør denne korte strekningen til en 
utfordring for møtende bilister og gående/syklister. Bakken er bratt og for barn ses det ofte 
nødvendig å gå av sykkelen, det er også kjent at de kjører i sikk-sakk opp bakken.  
 
De nevnte forholdene gjør trafikksikkerheten slik den er i dag lite tilfredsstillende. Dagens 
stigning, vegbredde og manglende sikt gjør etablering av gang- og sykkelvegen nødvendig for å 
oppnå en trafikksikker skoleveg for barn og unge.   
 
Framtidig risiko ved bruk av gang- og sykkelvegen vil være knyttet til utforkjøring på sykkel, 
glatt føre vinterstid og evt. lite tilfredsstillende snøbrøyting av gang- og sykkelvegen. Det gjelder 
også konflikter mellom gående og syklende. Dette gjør det vesentlig at kommunen sikrer 
vedlikehold av gang- og sykkelvegen, spesielt med tanke på brøyting vinterstid, opprettholdelse 
av fri sikt i avkjørsler og god belysning. 
 
Da det vil være barn og unge som går langs vegen under anleggsperioden vil det være viktig å 
ha en trygg og tydelig markert omdirigering og god sikring for å forhindre fallulykker el. Dette 
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kan eksempelvis innebære gjerder og skilt. Ved ferdigstillelse vil tiltaket i seg selv fremme en 
sikrere løsning for trafikantene enn hva dagens løsning angår.   
 
Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 
Konsekvens: Alvorlig 
Konklusjon: Hendelse som er mindre sannsynlig, men alvorlig hvis ikke tiltak blir fulgt opp. 
Tiltak: Vedlikehold, sikringssone og belysningsplan 

Tabell 2: Risiko for bruk av gang – og sykkelvegen 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

1. Svært sannsynlig     
2. Sannsynlig                                                                                                                                                          
3. Mindre sannsynlig            X  
4. Lite sannsynlig              

3.2.2 Anleggsstøv og -støy 

Planområdet ligger relativt tett opp mot boligbebyggelse noe som gjør det vesentlig å vise 
hensyn til beboerne under rigg- og anleggsperioden. Både gravemaskiner og andre 
anleggskjøretøy skaper sjenerende støy og arbeid på strekningen bør bare utføres innen vanlig 
arbeidstid. Støv kan spesielt på tørre dager utgjøre et problem for de som bor og ferdes på 
strekningen. I bestemmelsene til dette planforslaget vil følgende setninger bli ført inn for å sikre 
problematikken rundet støy og støv:   
 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 
følge søknad om igangsetting og godkjennes av kommunen. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og 
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 
anleggsarbeider kan igangsettes. 
 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som 
angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1520 og Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T-1442/2012, legges til grunn.  
 
Sannsynlighet: Sannsynlig 
Konsekvens: Mindre alvorlig 
Konklusjon: Hendelse som er sannsynlig, men med gjennomføring av tiltak mindre alvorlig. 
Tiltak: Støyplan for anleggsfasen 

Tabell 3: Risiko for anleggsstøv og - støy 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

1. Svært sannsynlig     
2. Sannsynlig                                                                                                                                                                X   
3. Mindre sannsynlig     
4. Lite sannsynlig              
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4. KONKLUSJON  

For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere, 
anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres/ implementeres i et videre 
planarbeid: 
# Tiltak Beskrivelse 
1 

Støyplan for anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy 
og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 
skal følge søknad om igangsetting og 
godkjennes av kommunen. Planen skal 
redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og 
syklende, renhold og støvdemping og 
støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal 
være etablert før bygge- og anleggsarbeider 
kan igangsettes. 
 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser 
som angitt i Miljøverndepartementets 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T-1520 og 
Miljøverndepartementets Retningslinjer for 
behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1442/2012, legges til grunn. 

2 

Vedlikehold  

Kommunen skal sikre vedlikehold av gang- og 
sykkelvegen, spesielt med tanke på brøyting 
vinterstid. 

3 

Sikringssone 

Siktrydding rundt avkjørsel. Planens 
bestemmelser sikrer at installasjoner av 
permanent sikthindrende art ikke kommer opp 
i denne sonen.   

5. KILDER  

Arealis nettsted (Statens kartverk) 
[3] http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 
 
Miljøstatus 
[4] www.miljostatus.no/kart 
 
NVE (kvikkleire) 
[5]http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQu
ery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense 
 
Vegdatabanken  
[6]www.nvdb.no 
 
Kulturminner 
[7]www.kulturminnesok.no 
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[10] ”Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010)  
 
[11] Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder”, Miljøverndepartementet 
1999 
 
[12] Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften 2004)  
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Gang- og sykkelveg Rognan

Kontaktperson: 
Ordrenr.: 
Firma: 
Kundenr.: 

Dato: 27.03.2017
Designer: 
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

Innholdsfortegnelse

Gang- og sykkelveg Rognan
Tittelside 1
Innholdsfortegnelse 2
Armaturstykkliste 3
PHILIPS BGP353 T15 1xGRN88-3S/740 DM

Armaturdata 4
Rognan

Planleggingsdata 5
Armaturstykkliste 6
Lystekniske resultater 7

Side 2
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

Gang- og sykkelveg Rognan / Armaturstykkliste

4 Antall PHILIPS BGP353 T15 1xGRN88-3S/740 DM
Artikkelnr.: 
Lysstrøm (Armatur): 8464 lm
Lysstrøm (Lamper): 9200 lm
Armatureffekt: 67.0 W
Armaturklassifikasjon etter CIE: 100
CIE Flux Code: 42  76  97  100  92
Bestykning: 1 x GRN88-3S/740 
(Korreksjonsfaktor 1.000).

Side 3
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

PHILIPS BGP353 T15 1xGRN88-3S/740 DM / Armaturdata

Lysutstråling 1: 

Armaturklassifikasjon etter CIE: 100
CIE Flux Code: 42  76  97  100  92

Iridium² LEDGINE – lighting the road ahead Iridium² is a family of road-
lighting luminaires designed for performance and sustainability. Depending 
on the application and budget, customers can start with LED, electronic HID 
or a mix of both technologies with the same luminaire. Whatever the initial 
choice, Iridium²’s modularity allows customers to upgrade their installations 
(LED to LED or e-HID to LED) whenever they want, simply by changing the 
light engine.
The integration of LEDGINE, brand new HID optics, electronic gear and 
controls is a response to the growing demand for energy savings. The new 
Iridium² HID optics are designed to deliver best-in-class lighting performance 
while offering tremendous flexibility in application. All these features, 
combined with Iridium²’s ease of installation and maintenance, ensure that 
customers enjoy low cost of ownership.

På grunn av manglende symmetriegenskaper kan det 
ikke vises noen UGR-tabell for denne lampen.

Side 4
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

Rognan / Planleggingsdata

Etablering av gang- og sykkelveg Rognan

Veiprofil

Vedlikeholdsfaktor: 0.67

Mur (Bredde: 1.000 m) 

Grønn rabatt (Bredde: 0.500 m) 

Gang- og sykkelveg (Bredde: 3.000 m) 

Kjørebane (Bredde: 5.000 m, Antall kjørefelt: 2, Belegg: R3, q0: 0.070) 

Armaturarrangementer

Armatur: PHILIPS BGP353 T15 1xGRN88-3S/740 DM
Lysstrøm (Armatur): 8464 lm Maksimalverdier for lysstyrke

ved 70°: 649 cd/klm
ved 80°: 87 cd/klm
ved 90°: 0.53 cd/klm
I alle retninger som danner den oppgitte vinkelen med den nedre vertikalen ved bruksklar installert 

lampe.

Ingen lysstyrke over 95°. 
Arrangementet oppfyller lysstyrkeklassen G3. 
Arrangementet oppfyller blendindexklassen D.5. 

Lysstrøm (Lamper): 9200 lm
Armatureffekt: 67.0 W
Arrangementet: ensidig oppe
Stolpeavstand: 45.000 m
Montasjehøyde (1): 8.183 m
Lyspunkthøyde: 8.000 m
Overheng (2): -2.850 m
Utliggervinkel (3): 2.0 °
Utliggerlengde (4): 0.394 m

Side 5
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

Rognan / Armaturstykkliste

PHILIPS BGP353 T15 1xGRN88-3S/740 DM
Artikkelnr.: 
Lysstrøm (Armatur): 8464 lm
Lysstrøm (Lamper): 9200 lm
Armatureffekt: 67.0 W
Armaturklassifikasjon etter CIE: 100
CIE Flux Code: 42  76  97  100  92
Bestykning: 1 x GRN88-3S/740 
(Korreksjonsfaktor 1.000).

Side 6
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

Rognan / Lystekniske resultater

Vedlikeholdsfaktor: 0.67 Målestokk 1:365

Vurderingsfeltliste

1 Kjørebane 

Lengde: 45.000 m, Bredde: 5.000 m
Målepunkter: 15 x 4 Punkter
Tilhørende veielement: Kjørebane .  
Valgt lysklasse: CE5 (Alle fotometriske krav er oppfylte.)

Em [lx] U0

Faktisk-verdier i samsvar med beregning: 8.84 0.43
Nominelle verdier i samsvar med klasse: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Oppfylt/Ikkje oppfylt:

Side 7
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Gang- og sykkelveg Rognan

27.03.2017

Designer
Telefon

Faks
E-Post

Rognan / Lystekniske resultater

Vurderingsfeltliste

2 Gang- og sykkelveg

Lengde: 45.000 m, Bredde: 3.000 m
Målepunkter: 15 x 3 Punkter
Tilhørende veielement: Gang- og sykkelveg.  
Valgt lysklasse: S3 (Alle fotometriske krav er oppfylte.)

Em [lx] Emin [lx]

Faktisk-verdier i samsvar med beregning: 10.32 2.68
Nominelle verdier i samsvar med klasse: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Oppfylt/Ikkje oppfylt:

Side 8
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Rambøll Norge As har på oppdrag fra Saltdal kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for 
gang- og sykkelveg langs Høgbakkvegen. Barn og unge benytter strekningen som skoleadkomst 
mellom to byggefelt (Høyjarfallmoen og Bakken). Byggefeltene har i overkant av 100 boenheter. 
I tillegg er videregående skole og Rognan mottakssenter lokalisert slik at g/s vegen benyttes i 
den sammenheng. Traseen er også viktig for myke trafikanter mot Rognan sentrum, selv om det 
er alternativ g/s veg langs Dalvegen.  Gang- og sykkelvegen (g/s-veg) skal gjøre strekningen 
tryggere for myke trafikanter samtidig som den vil legge til rette for effektiv og miljøvennlig 
transport i området.  
 
Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til 
reguleringsplanarbeidet. Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer 
gjennom en sjekkliste. Vi vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene 
og sammenstiller dem i en risikomatrise. Det er også foreslått avbøtende tiltak der det er 
nødvendig.  
 
Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke, jf. krav fra 
plan- og bygningslovens § 4-3. 

1.2 Planområdet 

Høgbakkvegen ligger vest i tettstedet Rognan i Saltdal kommune. Planområdet ligger 700 meter 
fra Rognan skole og noe nærmere Saltdal sykehjem. 

 

Figur 1: Planområdet 

ROS-analysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som kan få 
konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 
hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 
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1.2.1 Metode 

ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, 
grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med 
spesialkompetanse. Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å 
identifisere hvilke risikoer som endres som følge av tiltaket og som man må ta hensyn til i 
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som 
en ”desk study” og baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kartlegging. 
 
Det er i tillegg lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: 

• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser”, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder, Miljøverndepartementet 
1997. 

 
Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: 

• Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 
• Evaluering av risiko 
• Konklusjon med oppsummerende tiltak 

2. ANALYSE AV RISIKO 

I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet 
eventuelt endres som følge av planen. 
 

For å avdekke hendelser er det benyttet en sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før eller etter 
planen avmerkes med et kryss, og disse er håndtert videre i kapittel 3. Hendelser som ikke 
ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 
 
  Forhold Relevans i 

området 
Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom
-føring 

Anleggs-
periode 

 Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred Elveavsetning som 
ligger under marin 
grense. Det er 
utført prøvegraving 
som viser stabil 
grunn. 

   

2 Steinras/ steinsprang Nei. Utsjekk fra 
NGU 

   

3 Snøskred/ isras Nei. Utsjekk fra 
NGU 

   

4 Flomras Nei. Utsjekk fra 
NVE 

   

5 Elveflom Nei. Utsjekk fra 
NVE 

   

6 Tidevannsflom Nei. Utsjekk fra 
NVE 

   

7 Radongass Nei. Utsjekk fra 
NGI 

   

8 Skade ved forventet 
vannstandheving 

Nei.     

 Vær/ vind 
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  Forhold Relevans i 
området 

Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom
-føring 

Anleggs-
periode 

9 Spesielt vindutsatt, 
ekstrem vind 

Nei.     

10 Spesielt nedbørutsatt, 
ekstrem nedbør 

Nei.     

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på 

11 Sårbar flora/ rødlistearter Nei. Utsjekk 
miljøstatus, 
artsdatabanken 

   

12 Sårbar fauna/ fisk/ 
rødlistearter 

Nei. Utsjekk 
miljøstatus, 
artsdatabanken 

   

13 Verneområder Nei. Utsjekk 
miljøstatus 

   

14 Vassdragsområder Nei. Utsjekk 
miljøstatus 

   

15 Fornminner Utsjekk askeladden 
og SEFRAK 

   

16 Kulturminner Utsjekk askeladden 
og SEFRAK 

   

 Forurensning/ miljø/ ulykker 

17 Forurenset grunn  Nei. Utsjekk 
miljøstatus og NGU 

   

18 Akuttutslipp til sjø/ 
vassdrag 

Ingen sjø eller 
vassdrag i direkte 
nærhet. 

   

19 Akuttutslipp til grunn Nei    

20 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale 

Ikke relevans for 
området 

   

21 Støv og støy fra industri Ikke relevans for 
området 

   

22 Støv og støy fra trafikk Ja x x x 

23 Stråling fra høyspent Nei    

24 Andre kilder for uønsket 
stråling 

Ikke relevans for 
området 

   

25 Ulykke med farlig gods Ikke relevans for 
området 

   

26 Trafikkulykker, påkjørsel 
av myke trafikanter, 
møteulykker, utforkjøring 
etc. 

Ja x x  

27 Trafikkulykke, 
anleggstrafikk 

Ja   x 

28 Trafikkulykke i tunnel/ 
bilbrann i tunnel 

Ikke relevans for 
området 

   

Sårbarhet, påvirker planen 
forhold omkring 

    

29 Sykehus/-hjem, kirke Nei, ingen i direkte    
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  Forhold Relevans i 
området 

Før 
gjennom-
føring  

Etter 
gjennom
-føring 

Anleggs-
periode 

nærhet til tiltaket 

30 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei, ingen i direkte 
nærhet til tiltaket 

   

31 Kraftforsyning Ikke relevans for 
området 

   

32 Vannforsyning Nei, ingen i direkte 
nærhet til tiltaket 

   

33 Forsvarsområde Ikke relevans for 
området 

   

34 Tilfluktsrom Ikke relevans for 
området 

   

 Diverse 

35 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/ terrormål 

Ikke relevans for 
området 

   

36 Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Ikke relevans for 
området 

   

37 Påvirkes planområdet av 
regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand, dambrudd med 
mer 

Ikke relevans for 
området 

   

38 Påvirkes planområdet av 
naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare 

Ikke relevans for 
området 

   

39 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Ikke relevans for 
området 
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Inndeling av risikomatrise i 3 risikoområder: 

Rød – definisjon av hendelser med høy risiko -> tiltak skal iverksettes 

Gul - definisjon av hendelser med en betydelig risiko -> tiltak bør vurderes 

Grønn – definisjon av hendelser med lav risiko -> tiltak er ikke nødvendig 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

Tabell 1: Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

1. Svært sannsynlig     
2. Sannsynlig                                                                                                                                                          
3. Mindre sannsynlig     
4. Lite sannsynlig              

3.2 Identifisering av aktuelle hendelser det kan knyttes risiko til 

Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av sjekklisten:  
støv og støy fra trafikk og i anleggsperioden, stråling fra høyspent, trafikkulykker, herunder 
påkjørsel av myke trafikanter, møteulykker, utforkjøring ol. Disse blir samlet i temaene som listet 
under:  
 
• Trafikkulykker  
• Anleggsstøv og - støy 

3.2.1 Trafikkulykker 

Eksisterende g/s veg er avsluttet direkte mot kommunal kjøreveg. Syklister må over i motsatt 
kjørebane, noe som er uheldig for trafikksikkerheten. Den kommunale vegen har kraftig stigning 
og må gjerne strøs vinterstid på grunn av glatt vegbane. Den smale vegbanen gjør også at det 
legger seg store mengder snø langsmed vegen inn mot skjæring som er fra 2-1,5 m høy med 
noe grøft. Vegbanen blir tidvis enda smalere, noe som gjør denne korte strekningen til en 
utfordring for møtende bilister og gående/syklister. Bakken er bratt og for barn ses det ofte 
nødvendig å gå av sykkelen, det er også kjent at de kjører i sikk-sakk opp bakken.  
 
De nevnte forholdene gjør trafikksikkerheten slik den er i dag lite tilfredsstillende. Dagens 
stigning, vegbredde og manglende sikt gjør etablering av gang- og sykkelvegen nødvendig for å 
oppnå en trafikksikker skoleveg for barn og unge.   
 
Framtidig risiko ved bruk av gang- og sykkelvegen vil være knyttet til utforkjøring på sykkel, 
glatt føre vinterstid og evt. lite tilfredsstillende snøbrøyting av gang- og sykkelvegen. Det gjelder 
også konflikter mellom gående og syklende. Dette gjør det vesentlig at kommunen sikrer 
vedlikehold av gang- og sykkelvegen, spesielt med tanke på brøyting vinterstid, opprettholdelse 
av fri sikt i avkjørsler og god belysning. 
 
Da det vil være barn og unge som går langs vegen under anleggsperioden vil det være viktig å 
ha en trygg og tydelig markert omdirigering og god sikring for å forhindre fallulykker el. Dette 
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kan eksempelvis innebære gjerder og skilt. Ved ferdigstillelse vil tiltaket i seg selv fremme en 
sikrere løsning for trafikantene enn hva dagens løsning angår.   
 
Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 
Konsekvens: Alvorlig 
Konklusjon: Hendelse som er mindre sannsynlig, men alvorlig hvis ikke tiltak blir fulgt opp. 
Tiltak: Vedlikehold, sikringssone og belysningsplan 

Tabell 2: Risiko for bruk av gang – og sykkelvegen 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

1. Svært sannsynlig     
2. Sannsynlig                                                                                                                                                          
3. Mindre sannsynlig            X  
4. Lite sannsynlig              

3.2.2 Anleggsstøv og -støy 

Planområdet ligger relativt tett opp mot boligbebyggelse noe som gjør det vesentlig å vise 
hensyn til beboerne under rigg- og anleggsperioden. Både gravemaskiner og andre 
anleggskjøretøy skaper sjenerende støy og arbeid på strekningen bør bare utføres innen vanlig 
arbeidstid. Støv kan spesielt på tørre dager utgjøre et problem for de som bor og ferdes på 
strekningen. I bestemmelsene til dette planforslaget vil følgende setninger bli ført inn for å sikre 
problematikken rundet støy og støv:   
 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 
følge søknad om igangsetting og godkjennes av kommunen. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og 
støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 
anleggsarbeider kan igangsettes. 
 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som 
angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1520 og Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T-1442/2012, legges til grunn.  
 
Sannsynlighet: Sannsynlig 
Konsekvens: Mindre alvorlig 
Konklusjon: Hendelse som er sannsynlig, men med gjennomføring av tiltak mindre alvorlig. 
Tiltak: Støyplan for anleggsfasen 

Tabell 3: Risiko for anleggsstøv og - støy 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

1. Svært sannsynlig     
2. Sannsynlig                                                                                                                                                                X   
3. Mindre sannsynlig     
4. Lite sannsynlig              
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10 (11) ROS- ANALYSE 
 
 
 
 
 

Rambøll 

4. KONKLUSJON  

For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere, 
anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres/ implementeres i et videre 
planarbeid: 
# Tiltak Beskrivelse 
1 

Støyplan for anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy 
og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 
skal følge søknad om igangsetting og 
godkjennes av kommunen. Planen skal 
redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og 
syklende, renhold og støvdemping og 
støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal 
være etablert før bygge- og anleggsarbeider 
kan igangsettes. 
 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser 
som angitt i Miljøverndepartementets 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T-1520 og 
Miljøverndepartementets Retningslinjer for 
behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1442/2012, legges til grunn. 

2 

Vedlikehold  

Kommunen skal sikre vedlikehold av gang- og 
sykkelvegen, spesielt med tanke på brøyting 
vinterstid. 

3 

Sikringssone 

Siktrydding rundt avkjørsel. Planens 
bestemmelser sikrer at installasjoner av 
permanent sikthindrende art ikke kommer opp 
i denne sonen.   

5. KILDER  

Arealis nettsted (Statens kartverk) 
[3] http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 
 
Miljøstatus 
[4] www.miljostatus.no/kart 
 
NVE (kvikkleire) 
[5]http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=NVEAtlas&runWorkflow=StartupQu
ery&mapServiceId=77&layerName=KvikkleireFaregrad&themelist=MarinGrense 
 
Vegdatabanken  
[6]www.nvdb.no 
 
Kulturminner 
[7]www.kulturminnesok.no 
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Ramboll 

 
[10] ”Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010)  
 
[11] Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder”, Miljøverndepartementet 
1999 
 
[12] Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften 2004)  
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  - 
Saksbehandler:   

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 57/2017 24.04.2017 

 
 
 
Foreliggende dokumenter: 
  

- PS 143/16 – Økonomiplan 2017 – 2020 med forpliktende plan. 
- Juridiske veiledning - «Vedrørende OPS-avtale og anskaffelse av nytt bårehus i Saltdal 

kommune». 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Eksisterende bårehus ved Rognan kirke er i svært dårlig forfatning. Det har ved flere anledninger vært 
forøkt å finne økonomi for å realisere et nytt bårehus. Hver gang har det blitt nedprioritert.  
I siste forsøket er det derfor foreslått etablering av bårehus ved bruk av OPS-avtale. Driftskostnader og 
kapitalkostnader er det derimot funnet finansiering til og er vedtatt i økonomiplanen 2017 – 2020. 
 
 
Vurdering 
 
OPS-avtaler er forholdsvis ny metode innfor offentlige anskaffelser. Det er en anskaffelsesform som mest 
benyttes av Vegvesenet, Statsbygg, og Forsvarsbygg på store byggeprosjekter som overstiger anskaffelser 
på kr. 1 000 mill.  
Hensikten med denne anskaffelsesformen er at entreprenøren (evt. OPS-selskap) skal drifte og 
vedlikeholde bygningen etter ferdigstillelse. Driftsperioden er da vanligvis 20 – 30 år.  
På denne måten anser en at det er av egeninteresse for OPS-selskapet at det blir gjort så godt arbeid som 
mulig, da OPS-selskapet vil spare på drifts- og vedlikeholdskostnadene i den avtalte driftstiden. 
Resultatet av en slik anskaffelse er at byggefeil, og driftsutfordringer da vil være ryddet av veien når 
oppdragsgiver(kommunen) overtar objektet. Da vil en med stor sikkerhet kjenne driftskostnadene for 
dette objektet. 
 
For vårt prosjekt vil det sannsynligvis bli ei utfordring å finne et OPS-selskap som er villig til å påta seg 
prosjektet med så liten investeringskostnad som 4 mill., og med så kort leieperiode som 10 år.  
En OPS-anskaffelse er i tillegg en juridisk og finansiell komplisert sak. Det innebærer at det er nødvendig 
å knytte til seg et advokatfirma for veiledning og bistand i forbindelse med utlysningen av oppdraget. Det 
finnes ikke standardiserte kontraktsformer for OPS-avtaler i dag, slik som anleggskontraktene NS 8405, 
NS 8406 og NS 8407 som ofte benyttes i kommunene. 
 
Dette alene vil være kostnadsdrivende for et så lite prosjekt som bårehuset til Saltdal kirke. Viser til 
vedlagte skriv fra Angell advokatfirma vedrørende betraktninger gjort om OPS-avtaler. 
Noe av utfordringene i en slik anskaffelse er rollene og rollefordelingen. I en OPS-avtale vil det ikke være 
Saltdal kommune som er byggherren i anskaffelsen, men OPS-selskapet. Saltdal kommune vil i et slikt 
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prosjekt kunne bli prosjektleder. Så det er opp til OPS-selskapet å finne den løsningen som brukeren av 
bygningen etterspør. Her er det viktig med svært god kommunikasjon for å lykkes med prosjektet. 
En OPS-anskaffelse vil i denne saken både medføre mye lengre gjennomføringstid og komplisert 
ressurskrevende prosess og være kostnadsdrivende.  
 
Dette er en sak som er naturlig å fremme for fylkesmannen med søknad om dispensasjon fra ROBEK. 
Dagens bygg er i særdeles dårlig forfatning og har ikke varme. Så en kald vinterdag, vil det bli en hustrig 
minnestund for deltakerne.  
 
Så virksomhetsleder for bygg ønsker å foreslå at det leveres en søknad til fylkesmannen der en ber om 
godkjenning av låneopptak på kr. 4 mill. for å realisere byggingen av bårehuset. 
 
Det er i budsjettet avsatt årlige kostnader på kr. 350’ som skal dekke de økte kostnadene for bårehuset. 
Dersom en legger til grunn 4 % rente, vil en ende på årlige kapitalkostnader på kr. 292 000,-. 
Det vil da fortsatt være kapital igjen til å kunne ta hånd om de økte driftskostnadene som vil følge en slik 
etablering. 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 

1. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av låneopptak på kr. 4 millioner for realisering av nytt 
bårehus i Saltdal kommune i 2017. 

2. De årlige avsatte midler skal dekke kapitalkostnadene for låneopptaket.
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  - 
Saksbehandler:   

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 58/2017 24.04.2017 
Kommunestyre   

 
 
 
Foreliggende dokumenter: 
 Regionråd rolle og fokus 

 
Sakens bakgrunn 
I kommunestyremøtet 22. mars hadde sekretariatsleder Kirsti Bye Pedersen en orientering om 
Regionrådet generelt og om regionrådets fremtidig rolle og fokus.  I møtet ble det gitt noen muntlige 
innspill fra kommunestyrets medlemmer.   
 
Det er likevel gitt signaler om at det ønskelig at politikerne kan gi flere innspill i form av et politisk 
vedtak. 
 
Som grunnlag for å kunne gi innspill, vises det til vedlagte diskusjonsnotat.  Det stilles en del spørsmål på 
notatets side 4 under følgende hovedpunkter: 

- Utøvelse av eierskap 
- Utviklerrollen/påvirkning utad 
- Organisering og finansiering 

 
Under punktet om eierskap er det også tatt med ett punkt om utvikling av fremtidig administrativt 
samarbeid mellom kommunene.  Rådmannen tar dette opp i strategisk ledergruppe for å gi tilbakemelding 
om samarbeidsområder som kan være aktuelt. 
 
Vurdering 
Ettersom de spørsmålsstillingene i notatet er i hovedsak politiske emner, legger rådmann fram saken uten 
innstilling og inviterer politikerne å avgi innspill ang. regionrådets fremtidig rolle og fokus. 
 
Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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Hvordan skal vi legge opp dette arbeidet? Jeg foreslår politisk sak til FSK og kst. 

Ronny

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: Servicetorget Saltdal kommune <postmottak@saltdal.kommune.no>
Dato: 13. januar 2017 kl. 10.48.36 CET
Til: Rune Berg <rune.berg@saltdal.kommune.no>, Ronny Seljeseth 
<Ronny.Seljeseth@saltdal.kommune.no>
Emne: VS: Regionrådets rolle og fokus

Fra: regionradet [mailto:regionradet@salten.no] 
Sendt: 13. januar 2017 10:44
Til: postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; Servicetorget 
Saltdal kommune; post@sorfold.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; 
post@beiarn.kommune.no; Postmottak Bodø Kommune; postmottak@steigen.kommune.no; 
Meløy kommune (postmottak@meloy.kommune.no)
Kopi: Kjersti Bye Pedersen

Emne: Regionrådets rolle og fokus

Til kommunene i Salten

Regionrådet nedsatte i september 2016 en arbeidsgruppe med mandat til å se på 
regionrådets rolle og fokus fremover.
Vedlagt følger:

 Vedtak SR-sak 41/16

 Underveisrapport som ble fremlagt i regionrådet i november 2016 

Arbeidsgruppen skal levere en ny underveisrapport i februar, og en sak med oppsummering 
av arbeidet til regionrådets møte 8. - 9.  juni 2017.

Arbeidsgruppen tar gjerne i mot innspill fra kommunene i dette arbeidet,  og sekretariatet i 
Salten Regionråd kan gjerne orientere om saken i kommunene hvis ønskelig.

Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd
sekretariatet

Side 1 av 1

13.01.2017file:///C:/ephorte/PDFConvert/EPHORTESALT/143975_FIX.HTML
77



Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 
 

Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og 
fokus 
 
Som følge av at “Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten” er vedtatt, innspill fra 
Arbeidsutvalget i Salten Regionråd og innspill fra Steigen kommune (SR-sak 49/16a ), er det 
framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover. Herunder en 
gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på 
eventuelle effektiviseringsmuligheter. 
 
En arbeidsgruppe ble nedsatt av regionrådet i september, for å jobbe med saken. Arbeidsgruppen 
har vært ledet av Monika Sande og har bestått av følgende personer: 
 
Monika Sande   Ordfører Beiarn kommune   
Lars Kr. H. Evjenth  Ordfører Sørfold kommune   
Jan-Folke Sandnes  Ordfører Hamarøy kommune   
Hege Sørlie   Rådmann Meløy kommune   
Rolf-Kåre Jensen  Rådmann Bodø kommune   
 
Arbeidsgruppen har hatt to møter i sakens anledning og legger med dette frem følgende 
diskusjonsnotat for Salten Regionråd: 
 
Innledning 
Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan mellom de 9 kommunene i 
Salten, organisert etter kml. § 27 (eget rettssubjekt). Som en del av regionrådets virksomhet finner 
vi Felles Ansvar i Salten, Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Salten Regionråd har til 
sammen 9 ansatte i sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk. Sekretariatet ledes av sekretariatsleder 
som er øverste administrative ansvarlig.  
 
Salten Regionråd har 18 ordinære medlemmer bestående av ordfører og opposisjonsleder fra hver 
kommune. I tillegg møter administrasjonssjefen med tale- og forslagsrett. For hver valgperiode 
velges det en leder og nestleder, i tillegg til leder av rådmannsutvalget. Disse er hhv Petter Jørgen 
Pedersen (ordfører i Gildeskål), Ida Maria Pinnerød (ordfører i Bodø) og Hege Sørlie (rådmann i 
Meløy kommune). 
 
Salten Regionråd har vært – og er fortsatt – viktig for det politiske samarbeidsklimaet mellom 
kommunene i Salten. Ved at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier for det 
regionale samarbeidet, bidrar dette til et godt samarbeidsklima, noe som ikke minst er viktig når 
felles saker skal frontes utad. Regionrådet har siden etableringen i 1989 vært en arena hvor 
kommunene har tatt opp ulike saker og problemstillinger, og hvor muligheter for et mer formalisert 
samarbeid på aktuelle områder har vært diskutert. 56 samarbeid er til sammen initiert gjennom 
regionrådet, eller hvor regionrådet har bidratt til å støtte opp omkring samarbeidene, hvorav 20 
fortsatt eksisterer og er formalisert i ulike selskaps- og samarbeidsformer. I tillegg er en fremtidig 
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Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

samarbeidsløsning innenfor destinasjonsorganisering i reiselivsnæringen fortsatt i prosess og 
forventes og tre i kraft i 2017 så fremst kommunene slutter seg til denne.  
 
Endrede rammebetingelser 
Det har ikke vært gjort organisatoriske endringer i Salten Regionråd siden etableringen i 1989. 
Flere nye samarbeid har imidlertid kommet til og er underlagt regionrådet, herunder Salten 
Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Samtidig har de eksterne 
rammebetingelsene endret seg i stor grad for kommunene, som er eiere av regionrådet. Dette har 
medført at kommunene har helt andre forutsetninger i dag enn for noen år tilbake: 
 

- Kommunene har fått flere nye oppgaver, skal levere likeverdige tjenester til alle 
innbyggerne. Dette innebærer en mer kompleks tjenesteleveranse i dag enn for noen år 
tilbake.  

- Nye reformer er igangsatt, som for eksempel samhandlingsreformen, politireformen, 
kommunereformen. Dette stiller nye krav til kommunene i forhold til kommunal forvaltning 
og faglig kompetanse 

- Inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner er endret 
- Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten er vedtatt og legger føringer for hvordan 

kommunene skal utøve sitt eierskap overfor interkommunale selskap og samarbeid 
- Ny kommunelov er under utarbeiding 

 
Det er nå en god “timing” for å diskutere regionrådets rolle og fokus framover, slik at regionrådets 
virksomhet kan tilpasses dagens og fremtidens behov.  
 
Diskusjon i arbeidsgruppen 
Politisk dimensjon 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Arbeidsgruppen 
mener at det i større grad enn tidligere, må tilstrebes at Salten Regionråd skal være et politisk 
verksted for kommunene. Her bør man vektlegge at regionrådet skal være en politisk arena og at 
man gjennom regionrådet skal være i forkant politisk.  
 
Regionrådet må i større grad enn tidligere, sette dagsorden selv ved å ta initiativ til å fremme 
viktige saker for Salten. Eksempel kan være opp mot spesialisthelsetjenesten, hvor man ser at 
andre regioner er samstemte i større grad enn Salten. Også på andre områder ser man at andre 
regioner støtter opp for hverandre ved å være tilstede på viktige arenaer. Det må etableres en 
større kultur for at regionrådet og politisk ledelse i kommunene er tilstede på viktige arenaer for å 
synliggjøre og støtte opp om saker som har særlig stor betydning for kommunene og regionen. 
Dette gjelder særlig i arbeidet opp mot nasjonale og regionale myndigheter.  Fellestanken må 
forsterkes, og gjennom regionrådet kan vi oppnå større gjennomslagskraft og være med å sette 
dagsorden. 
 
Som tjenesteprodusenter har kommunene sin primæroppgave i å sikre gode og brukervennlige 
velferdstjenester i de enkelte lokalsamfunn. Kommunene er ansvarlige for en omfattende 
administrasjon og produksjonsvirksomhet hvor hensynet til effektiv ressursbruk, kompetanse og 
kvalitet kan tilsi samordning av deler av den kommunale forvaltning. I og med at det kan se ut som 
om det ikke blir de store endringene i den framtidige kommunestrukturen i Salten, bør man se på 
hva kommunene skal samarbeide om i framtiden og hvordan regionrådet kan bidra i dette.   
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Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet og prioritere 
regionrådets oppgaver for valgperioden. For at kommunene skal få et større eierskap til kan 
kommunene vurdere å ta inn deler av Saltenstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. I 
utarbeidelsen av strategiene må det vektlegges en sterk involvering fra kommunenes side. Det må 
settes større fokus på å utvikle viktige næringer som kraft, eksportrettet industri, mineraler og 
reiseliv. 
 
Det bør diskuteres hvordan man kan lage rutiner for hvordan sakene som tas opp i regionrådet, 
kan forankres i kommunestyret i den enkelte kommuner. Dette kan bidra til å gi regionrådet større 
legitimitet i kommunestyret, samt at man oppnår en bedre saksbehandling i regionrådet. 
 
Administrativ dimensjon 
Arbeidsgruppen mener at rådmannsutvalget bør ta et ansvar for å initiere samarbeid som på 
administrative områder, kan være hensiktsmessig for kommunene å samarbeide om. Dette kan for 
eksempel være å etablere en felles plattform for ulike fagsystemer, samarbeid om merkantile 
oppgaver, felles bygg- og eiendomsforvaltning etc. Målet må være å lage gode fremtidige 
strukturer som kan bidra til at kommunene er godt rustet til å håndtere denne type oppgaver. 
 
Det er ikke bare de små kommunene som er sårbare ift kompetansekrevende tjenesteyting, dette 
gjelder også i større kommuner, som derfor også vil kunne tjene på å få på plass en del 
fellesfunksjoner. Dette vil også kunne bidra til at kommunene er i forkant til en eventuell ny runde 
med kommunereformen. 
 
Organisering av Salten Regionråd 
Tre formaliserte samarbeid er underlagt regionrådets virksomhet; Felles Ansvar i Salten (2 
ansatte), Salten Kultursamarbeid (1 ansatt) og Salten Friluftsråd (2 ansatte). Arbeidsgiveransvaret 
og styringsretten ligger hos Salten Regionråd. I tillegg har vi prosjektleder for samferdsel, en 
prosjektkoordinator, økonomikonsulent i 50 % stilling, samt sekretariatsleder. 
 
Regionrådet er øverste organ, og Arbeidsutvalget (AU) er formelt sett regionrådets styre med 
formell kompetanse. AU består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
 
Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har egne vedtekter som legger føringer for 
samarbeidet. Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale med et eget styre. Disse har 
ingen formell kompetanse, og er mer å regne for rådgivende styrer. 
 
Det bør vurderes om Arbeidsutvalget skal benevnes “Styre” i stedet for “Arbeidsutvalg”. Dette fordi 
“Styre” vil kunne gi en bedre forståelse av hvilken kompetanse Arbeidsutvalget har.  
 
Det bør tas en gjennomgang av om de ulike tiltakene er slik de var tenkt da de ble opprettet. Det 
bør ses på bakgrunnen for opprettelsen. 
 
Sekretariatets organisering er i dag fragmentert og uoversiktlig. Det må ryddes i ansvarslinjer og 
man må klargjøre formelt ansvar. De ulike vedtektene og samarbeidsavtaler gjennomgås og 
endres ved behov.  
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Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

Det er behov for å utarbeide et delegasjonsreglement for å klargjøre ansvarslinjene og hvem som 
har den formelle kompetansen og det overordnede ansvaret i regionrådet. 
Budsjettrutiner må endres i tråd med forslaget i eierstrategiene. Det bør framlegges et samlet 
budsjett for hele regionrådets virksomhet med underbudsjett for de enkelte tiltakene/fagområdene. 
Nye budsjettrutiner innarbeides fra og med 2017 iht eierstrategiene. Det er samtidig behov for å se 
på finansieringsmodellen for de ulike tiltakene (jf. forslaget i eierstrategiene). 
 
Regionrådet bes å diskutere følgende: 
 

Utøvelse av eierskap: 

o Kommunene eier Salten Regionråd. Hva forventer kommunene av eierskapet? – 
Kommunene må være en bestiller 

o Felles regionale strategier – Saltenstrategiene. Fungerer disse etter hensikten og har 
kommunene et eierskap til disse 

o En gjennomgang av pågående samarbeid. Har vi samarbeid som bør avsluttes? 
o Kriterier for samarbeid og videreføring 

 Økonomiperspektiv 
 Kompetanseperspektiv 
 Merverdi / nytteverdi 
 Bidrar samarbeidene til å bygge regionen og gjøre regionen mer attraktiv 

 
o Organisering av de ulike IKS-samarbeidene – er samarbeidene organisert på en riktig og 

hensiktsmessig måte? 
o Hvilke nye samarbeid bør kommunene se på? 

o Politiske samarbeid 
o Administrative samarbeid 

Utviklerrollen / påvirkning utad  

o Regionrådet må sette dagsorden i større grad enn i dag. Hvordan får vi dette til? 
o Hvordan skal kommunene bruke regionrådsmøtene? Politisk verksted – hvordan få dette til 

– konsensusorgan  
o Hvem får komme inn i regionrådet – bør det bli en større terskel?  
o Hvilke arenaer skal regionrådet være til stede på?  
o Kan vi møte andre regionråd / andre aktører oftere – samarbeide i større grad i et 

Nordlands- og Nord-Norgeperspektiv 
o Kan vi lage rutiner for hvordan man orienterer / diskuterer saker i egen kommune i forhold 

til de saker som tas opp i regionrådet 

Organisering og finansiering 

o Se på intern organisering av regionrådet  
o Vedtekter, årsmeldinger, årsregnskap – gjennomgå og se på effektivisering  
o Møtestruktur – se på hele strukturen for alle samarbeidene 
o Hvor skal møtene være – gir det en merverdi å rullere i kommunene? 
o Budsjettrutiner  
o Finansieringsmodell  
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Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 

Forslag til videre prosess: 

o Diskusjonsnotat legges fram for regionrådet i november 2016  
o Ny sak i juni 2017 
o I mellomtiden; innspillsrunde i kommunene – sekretariatsleder drar i kommunestyrene for å 

orientere om regionrådet og for å få innspill 
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 Salten Regionråd  Dokument:  vedtak sr-sak 4116 - regionrådets rolle og fokus fremover - innledende sak 
 Regionrådet  Side: 1 av 1 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 27.09.16 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 23. september 2016  

 
Sak: SR-sak 41/16    Regionrådets rolle og fokus fremover – innledende sak 
  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå regionrådets 
virksomhet i tråd med diskusjonsmomentene i saken.  

Arbeidsgruppen skal bestå av:  

- Monika Sande, leder 

- Lars Kr.H. Evjenth 

- Jan-Folke Sandnes 

- Rolf Kåre Jensen 

- Hege Sørlie 

Sekretariatsleder er sekretær for arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen overleverer et diskusjonsnotat til regionrådet i møtet i november 2016. 
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  - 
Saksbehandler:   

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 59/2017 24.04.2017 

 
 
 
Foreliggende dokumenter: 
Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark datert 28.03.2017. 

Sakens bakgrunn 
Anne Marie Pettersen søker om tillatelse til kjøring med snøscooter etter forskriftens § 6 fra grensen til 
hytte i Graddis(se kart), for å kjøre ved. Det søkes om flerårig tillatelse etter § 5e. Har snakket med søker 
på telefon og opplyst at det ikke kunne gis etter § 5e og at det måtte søkes etter § 6. 

Vurdering 
Grunnlaget for avgjørelsen: 
§ 6. (tillatelser etter søknad).  
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.  
 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan 
sette vilkår for tillatelsen. 
 
Søknaden behandles etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. 
 
Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven av 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen vurderes etter naturmangfoldloven. Som grunnlag for beslutningen er 
søknaden vurdert i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
 
Begrunnelse: 
For å få transportert er det behov for å bruke snøskuter. Omfanget av kjøringen vil både i tid og avstand 
være begrenset. Pga. søknaden må behandles etter § 6 og det pågående arbeid med ny motorferdelsplan 
kan det bare gis enkeltturer og gis kun tillatelse for denne sesongen. 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport i dette området å være i strid med formålet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, slitasje 
og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal innvirkning på 
vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen både 
m.h.t. antall snøscootere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
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Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Konklusjon: 
Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes ikke til å være i strid med 
formålet og det gis derfor dispensasjon. Søknad etter § 6 kan bare gis til enkelturer og ikke flerårig 
tillatelse. Det begrenses til ei helg fra 25. april til og med 2. helg i mai 2017. 
 

Rådmannens innstilling 
I henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Anne Marie 
Pettersen dispensasjon til motorisert ferdsel fra grensen til hytte i Graddis, gnr 70/1/69(se kart) for 
transport av ved, med gitte vilkår jf. § 7 i forskriften.  
 
Følgende vilkår: 

 Dispensasjon etter § 6 gjelder ei helg fra 25. april til og med 2. helg i mai 2017. 

 Dispensasjon gjelder kun for bruk av en (1) snøscooter samtidig.  

 All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 

 For kjøring innenfor verneområder må det innhentes dispensasjon fra verneforskriften fra 
Fylkesmannen i Nordland. 

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området. 

 Misligholdelse av tillatelsen og/eller vilkår satt i den, kan føre til umiddelbar  

inndragning av tillatelsen. 

Kart: 
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