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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bedre trafikkavvikling i øvre del av Jernbanegata 

i Rognan sentrum (kjøreveg, parkering, myke trafikanter og kantstopp buss). Planforslaget 

regulerer samtidig Rådhusparken fra dagens formål «offentlig bebyggelse» til «park».   

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Saltdal kommune og Rambøll er plankonsulent.  

Planområdet omfatter eiendommene 43/103, 43/758, 43/702, 43/66, 43/577, 43/446, 43/929, 

43/1316, 43/1237, 43/510 og 43/731. 

 

GNR/BNR EIER 

43/510 Jernbanegaten 17 Eiendom AS 

43/758 Jernbanegaten 17 Eiendom AS 

43/702 Jernbanegaten 17 Eiendom AS 

43/731 Jernbanegaten 17 Eiendom AS 

43/577 Saltdal kommune 

43/446 Saltdal kommune 

43/929 Saltdal kommune  

43/66 Saltdal kommune 

43/1237 Saltdal kommune  

43/1316 Privateid bolig 

43/103 Privateid bolig  

 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis 

hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Planen er i tråd med arealformål i KPA/overordna føringer. Planen vurderes derfor av forslagstiller 

til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 30.09.2019 i Saltdal rådhus. PlanID ble satt til: 2019004. 

2.2 Varsel om oppstart 

 

Det ble sendt ut varsel til berørte naboer og regionale myndigheter etter adresselister fra Saltdal 

kommune 21.06.2019. Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble også annonsert på 

kommunens nettsider samt i Saltenposten den 29.06.2019. Frist for uttalelser var 27.07.2019. 

 

 

2.3 Medvirkningsprosess 

 

Det kom inn 2 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 sammen 

med forslagsstillers kommentarer.  

 

Figur 1 Varslet planavgrensning.  
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Statlige planer og føringer 

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre (2008) 

Målet med bestemmelsen er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige 

transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere 

tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede langsiktige 

målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å 

redusere klimagassutslippene. 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til 
lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 
5. b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

Dette forutsetter blant annet at arealene:  
- Er store nok og egner seg til lek og opphold  

- Gir mulighet for ulike typer lek på ulike årstider  

- Kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og 
voksne  

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt 

samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. (…) 

 

Tilgjengelighet for alle 

Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Samfunnet skal utformes 

slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske 

planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal 

være behov for spesiell tilpasning. 
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3.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025. 

Fylkesplanen er en plan for den helhetlige utviklingen i fylket, og er et resultat av en bred prosess 

med blant annet regionale strategiseminar i alle sju regioner. 

 

Fylkesplanen består av visjoner, mål og strategier innen tre utvalgte målområder, regional 

planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. plan og bygningsloven (pbl) § 8-5 og 

arealpolitiske retningslinjer. De tre målområdene planen legger til grunn er: 

1. Livskvalitet 

2. Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

3. Verdiskaping og kompetanse 

Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. Særlige pkt. 

som er relevant for planarbeidet er kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling som sier: 
 

 b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter. 
  
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 
  
n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 

sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 
  

o) Grøntområder, parker, gang- og sykkeltraseer og turdrag innen og mellom boligområder, 

nærturområder, skole, butikk og andre viktige servicepunkter, skal sikres gjennom kommunens 

arealplaner. 
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3.3 Kommuneplanens arealdel for Saltdal kommune 2009-2013 

 

Planområdet ligger hovedsakelig innenfor areal som ikke er avsatt til spesifikke formål i 

kommuneplanens arealdel, vedtatt 2009. Det eksisterer imidlertid kommunedelplan for det 

aktuelle området, se punkt 3.4.  

 

Den sørlige delen av planområdet ligger innenfor område som er unntatt fra rettsvirkning, se figur 

2. Område-/detaljregulering er her gjeldende.  

 

 

Figur 2 Kommuneplanens arealdel for Saltdal kommune. Ref. Saltdal kommune 

 

Generelle bestemmelser  

 

1. Ved utbygging i boligområder skal det tas hensyn til barn- og unges leke- og 

oppholdsmuligheter, også funksjonshemmede. I LNF-områdene der det er adgang for spredt 

boligbebyggelse kan det stilles areal- og funksjonskrav til lekeområder og andre 

uteoppholdsarealer for barn og ungdom før byggetillatelse gis.  

 

2. Ved planlegging og utbygging skal alle grupper i befolkningen, i så stor grad som mulig, sikres 

god tilgjengelighet innen byggeområdet. Tilgjengelighetskriterier nedfelt i Teknisk forskrift og 

vegnormalen gjøres gjeldende for alle uteområder. Følgende forhold skal vektlegges: a) Utforming 

av leke- og oppholdsplass.  

 

3. Før fradeling skal det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Sametinget og 

Nordland fylkeskommune), jf kulturminneloven § 8 første ledd. Jfr § 3 Lov om kulturminner § 3, 1. 

ledd: Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 

ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje. 

Planområde 

PV1 
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3.4 Kommunedelplan Rognan sentrum, vedtatt 26.04.05 

 

Kommunedelplan for Rognan sentrum ble vedtatt i 2005. I forbindelse med ny kommuneplan ble 

det i Kommunal planstrategi 2016-2019 vedtatt å ikke revidere denne.  

 

Arealbruken (plankartet) og bestemmelsene er rettslig bindene med hjemmel i Plan- og 

bygningslovens § 20-4. Det er også gitt retningslinjer. Retningslinjene til planen er ikke juridisk 

bindene, men er kommunestyrets instruksjoner til politiske utvalg og administrasjon som skal 

følge opp planen. Planavgrensningen omfatter område med krav til reguleringsplan, R4 – 

«Sammenkobling av øvre/nedre deler av sentrum». Reguleringsplan for dette området skal 

inneholde elementer som; parkområde, bussholdeplass, parkeringsplasser, miljøgate og lyssetting 

i henhold til Cubus Arkitekters skisseforslag. 

 

 

Figur 3 Kommunedelplan Rognan sentrum, med foreslått planavgrensning i sort stiplet linje. Som kartet 
viser overlapper planforslaget med område med krav til reguleringsplan (sort skravur). Ref. Saltdal 
kommune 

 

Bestemmelser  

 

§2 Byggeområder generelt 

 

1. (Jfr. Plan og bygningslova §20-4, 2. ledd, a og b). 

2. Generelle krav om regulering utløses dersom tiltak bryter med intensjonene og krav i 

arealplankartet med bestemmelser 

3. De overordnede siktakser skal ikke brytes (se temakart siktakser og strukturering). Unntak 

er siktakse øst for Drageslipen. 

4. Viktige forbindelseslinjer skal ikke brytes eller bygges igjen (se temakart 

forbindelseslinjer). 

5. Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle 

befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og 

miljøhemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av 

så stor del av befolkningen som mulig. Tiltak skal ha universell utforming  

6. Eksisterende smug skal bevares. 

Planområde 
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§8 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (jfr pbl §20-4)  

 

1. Tilgjengelighet  

Ved utbygging og opprusting av trafikkarealer skal det sikres god tilgjengelighet og 

fremkommelighet for alle grupper fotgjengere, herunder bevegelses-, orienterings- og 

miljøhemmede. Trafikkarealene som beferdes av fotgjengere skal utformes slik at de kan 

brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig.  

 

2. Parkeringsareal 

Inntil 10% skal reserveres og være tilrettelagt for funksjonshemmede. Hver parkeringsplass 

skal ha bredde på 380 cm og min lengde 500 cm. Plassene skal plasseres lett tilgjengelig i 

forhold til hovedinnganger og slik at de ikke må krysse kjøreveg.  

 

3. I områder der tilgjengelighet til gangarealer ikke er tilrettelagt for bevegelseshemmede 

skal det etableres nedsenket kantstein.  

 

§9 Offentlige rom  

 

1. Hovedprinsippet for belegningsstein på fortau og gangveg bør være natursteinheller med 

oppdeling og utfylling av brostein. Andre områder bør belegges med annet materiale 

avhengig av betydningen i sentrum. Høgest materialklasse benyttes i gågatearealet, 

offentlige parkeringsarealer og viktige knutepunkter. Det skal benyttes kantstein av 

granitt. 

  

2. Lysarmaturer skal inngå harmonisk i et helhetlig visuelt miljø. Det skal fortrinnsvis 

benyttes lysarmaturer av samme type og kvalitet i sentrum for å skape et helhetlig preg. 

 

§10 grøntområder/lek  

 

1. Sentrums grønnstruktur styrkes ved beplantning og skjøtsel. Trær i sentrum skal 

hovedsakelig være løvtrær. 

 

2. Etablering av grønnstrukturer skal bygge videre på eksisterende grønnstrukturer. 

Trerekker på parkeringsplasser og gater utformes fortrinnsvis som alleer. 

 

3. Ved utarbeidelse av lekeplass skal det legges vekt på at apparater og anlegg skal benyttes 

på like vilkår av så mange som mulig. Planlagte lekeplasser skal utformes slik at alle 

befolkningsgrupper kan bruke dem. 

 

§12 Retningslinjer  

 

1. For alle planer etter plan- og bygningslova som fremmes for det faste utvalg for plansaker 

og kommunestyret skal saksfremlegget inneholde vurdering av om tilgjengelighet for alle 

befolkningsgrupper, herunder bevegelses- orientering- og miljøhemmede samt barn og 

unges oppvekstforhold er ivaretatt. 
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3.5 Annet planverk 

Trafikksikkerhet i Saltdal – Lokal handlingsplan 2012-2015 

I Saltdal kommunes trafikksikkerhetsplan 2012-2015 er det prioritert flere tiltak i Jernbanegata. 

Prioritert tiltak med forkjørsregulering av Jernbanegata er imidlertid ikke gjennomført. Revidert 

plan er ikke vedtatt. 

3.6 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PlanID Plannavn Vedtaksdato 

1975001 Rognan Vest 14.02.1975 

1975004 Rognan Midtre Øst 12.09.1975 

1992002 Endring av Rognan Vest 25.06.1992 

1997001 Del av Rognan vest «Gangveg» 26.02.1997 

 

Gjeldene/tilgrensende planer 

 

Planområdet, markert med sort stiplet linje i figur 4, omfattes av gjeldende planer, planID 

1975001, 1975004, 1992002 og 1997001 hvor området er regulert til kjøreveg, gang- og 

sykkelveg, offentlig bebyggelse, forretning og boligbebyggelse. 

 

Tilgrensende område er i de samme planene, regulert til boligformål, forretning, offentlig 

bebyggelse, kjøreveg og gang- og sykkelveg. 

 

 

Figur 4 Gjeldene regulering, med foreslått planavgrensning i sort stiplet linje. Ref. Saltdal kommune 
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3.7 Analyser og utredninger 

 

Trafikksikkerhetsvurdering – Jernbanegata i Rognan, Rambøll (28.06.2017) 

 

Rambøll ble i 2017 engasjert av Saltdal kommune for å foreta en sikkerhetsvurdering av 

trafikksituasjonen i området ved Jernbanegata og Parkveien i Rognan sentrum. I rapporten 

fremkom det at det er dårlig sikt og dårlige forhold for gående i krysset mellom Jernbanegata og 

Parkveien, mens det videre mot Kirkegata foreligger en uoversiktlig trafikksituasjon, med blanding 

av inn- og utkjøring til parkering kombinert med gangtrafikk langs Jernbanegata. Med 

utgangspunkt i trafikksikkerhet og fremkommelighet ble flere tiltak anbefalt gjennomført i 

planområdet. Tiltakene er vist skissemessig i figur 5.  

 

 

 

Figur 5 Kartutsnitt med skissemessig angivelse av tiltak. Ref. Rambøll 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE 

FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger rett sør for Rognan sentrum, langs Jernbanegata, på sørsiden av Kirkegata, se 

figur 6. Planområdet er ca. 7 daa og berører eiendommene 43/103, 43/758, 43/702, 43/66, 

43/577, 43/446, 43/929, 43/1316, 43/1237, 43/510 og 43/731. 

 

 

Figur 6 Rød sirkel viser planområdets beliggenhet. Ref. Finn.no 

4.2 Dagens arealbruk  

Planområdet består av kjøreveg, parkeringsplasser, samt grønne friarealer som i nåværende 

situasjon er regulert til offentlig bebyggelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planområdet 

Rognan sentrum 
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4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap  

Planområdet består av vegareal og grøntområde, og har ingen eksisterende bebyggelse, se figur 7. 

Rådhusparken oppleves som et åpent og tilgjengelig grøntområde, som har direkte tilknytning til 

Rognan sentrum. 

 

Kirkegata, på nordsiden av planområdet, er hovedfartsåre for biltrafikk gjennom Rognan sentrum 

og således orienterende for bebyggelsen. Tilstøtende boligbebyggelse i sør består av eneboliger, 

regulert inntil 2 etasjer med saltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Flyfoto som viser eksisterende bebyggelse og stedets karakter. Ref. Norge i bilder 
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4.4 Landskap og klima 

Overordnet karakteristikk  

 

Planområdet ligger sør for Rognan sentrum i Saltdal kommune, innenfor landskapsregionen 

«Fjordbygdene i Nordland og Troms». Området er relativt flatt og ligger ca. 5 m.o.h.  

 
Lokalklima og solforhold 

Klimaet i Saltdal er et typisk Nordlandsk innlandsklima med normalt kalde vintre, relativt sen vår 

og forholdsvis nedbørfattige somre. Øvre Saltdal er kjent for sine tørre somre og nedbørsfattige 

vintre, mens nedre del av Saltdal i området Rognan er mer utsatt for nedbør spesielt vinterstid. 

Den årlige nedbørsnoralen på Nordnes målestasjon ca. 2 mil sør for Saltnes er på 865 mm nedbør. 

Oktober er den mest dominerende nedbørsmåneden med en månedsnormal på tett over 100 mm 

nedbør- Perioden september tom mars er de meste nedbørsintensive måneder. 

 

Dominerende vindretninger i området i vintermånedene er vind fra S – SØ som vindrosen fra 

desember til mars viser. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Gjennom innsynsløsningen Askeladden er det ikke påvist fredede kulturminner, miljøer eller 

bygninger, ei heller SEFRAK – bygninger eller liknende innenfor eller i nærheten av planområdet.  

 

Skulle det likevel under bygge – og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Nordland fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 ledd.  

Figur 8 Vindrose. Ref. Talus AS 
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4.6 Naturmangfold 

Det er ikke registrert trekkveier, verneområder, artsfredning eller annen fredning i planområdet. 

Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap. 

 

I databasene Naturbase og Artsdatabanken er det registrert de nært truede artene stær, 

fiskemåke og tyrkerdue innenfor planområdet (Rådhusparken). I tillegg er ansvarsartene (>25% 

av europeisk bestand i Norge) gråtrost, konglebit og bjørkefink registrert på samme sted. Hele 

Rognan sentrum omfattes av kartlagt sone for truede karplanter. 

4.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder / friluftsliv 

 

Rådhusparken, som inngår i planområdet, er 

kartlagt og verdsatt som viktig friluftsområde, ref. 

Miljøstatus. 

 

Området er grønt og innbyr til rekreasjon, og 

oppleves som en naturlig del av Rognan sentrum. 

Dette innebærer at området er tilgjengelig for 

aktiv bruk, både av barn og voksne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Trafikkforhold 

Planområdet utgjør en strekning av Jernbanegata, mellom Kirkegata og krysset hvor Rådhusgata 

og Parkveien møtes, som er en viktig vegforbindelse inn mot Rognan sentrum. Jernbanegata har 

to kjørefelt og fartsgrense 50 km/t. Gitt data fra Statens vegvesen er det registrert en 

årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2000. ÅDT for Kirkegata ligger til sammenligning på 3300. Det er 

registrert én ulykke (31.01.2012) mellom kjøretøy og fotgjenger innenfor planområdet, med 

lettere skade som utfall. 

 

På vestsida i Jernbanegata er det innkjøring til parkering langs hele strekningen fra Kirkegata til 

Parkvegen. Parkeringsarealet er skiltet som kundeparkering. På motsatt side er det skiltet 

parkeringsforbud i tillegg til busstopp. Parkeringssituasjonen fremstår ved nåværende tidspunkt 

noe «kaotisk».  

 

Bussrute 18-471 fra Junkerdal til Bodø går gjennom Rognan sentrum, og stopper innenfor 

planområdet i Jernbanegata.   

4.9 Barns interesser  

Rådhusparken er et viktig oppholds- og aktivitetsområde i Rognan sentrum. Barn og unges 

interesser skal følgelig ha et særlig fokus i planleggingen.  

Figur 9 Deler av planområdet inngår i kartlagt 
viktig friluftsområde (markert i rødt). Ref. 
Miljøstatus 
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4.10 Universell utforming 

Rognan sentrum, planområdet inkludert, er relativt flatt og byr ikke på særskilte utfordringer i 

forhold til universell tilgjengelighet.  

4.11 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

 

Planområdet har eksisterende vann og avløpsledninger som går i vegtraseen i Jernbanegata og 

Parkveien (markert med blått i figur 10).  

 

 

Figur 10 VA-kart for planområdet. Ref. Saltdal kommune 

 

Overvann 

Planområdet består delvis av store asfalterte flater, og vil således være utsatt for overflatevann. 

Det eksisterer imidlertid felles avløpsledning (500 mm) for hele strekningen av Jernbanegata som 

faller innenfor planavgrensningen, samt overvannsledning som går diagonalt gjennom 

Rådhusparken, se figur 10.   
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Energi og telekommunikasjon  

 

Som figur 10 viser går det i dag en jordkabel (rød - høyspent) på tvers av Parkveien, som er 

tilkoblet fordelingsskap med tilknytning til lavspentkabler, helt sørvest i planområdet. 

Høyspentkabalen følger deretter Parkveien, parallelt på sørsiden, før den går videre østover langs 

Rådhusgata. Det finnes også et større nettverk av fiberkabler i krysset mellom Jernbanegata og 

Kirkegata, samt Rådhusparken.    

 

 

 

Figur 11 Kart for ledningsnett. Ref. Nordlandsnett 
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4.12 Grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense. Planområdets løsmasser består av elveavsetning.  

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire 

for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større 

enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 
 

Hele Rognan sentrum omfattes av område med moderat til lav radonaktsomhet.   

4.13 Støyforhold 

Planområdet ligger ikke i umiddelbar nærhet til industriområder eller trafikkert riksvei eller 

fylkesveg, og kan derfor antas å ikke være berørt av støy av betydelig grad. 

4.14 Forurensing 

Det er ikke påvist forurenset grunn innenfor eller i nærheten av planområdet. Det er heller ikke 

påvist høye verdier for utslipp til luft og vann i området. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Planens avgrensning og hensikt  

Planforslaget består av plankart i målestokk 1:1000, datert 02.03.2020 og 

reguleringsbestemmelser datert 02.03.2020. 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge bedre for trafikkavvikling på området (kjøreveg, 

parkering, myke trafikanter og kantstopp buss). Planforslaget regulerer samtidig Rådhusparken fra 

dagens formål «offentlig bebyggelse» til «park».  

 
 

 

Figur 12 Forslag til plankart. Planområdet har en størrelse på ca. 6,6 daa 
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5.2 Planlagt arealbruk 

Tabellen under viser arealbruken i reguleringsplanen.  

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse (1110) B1-2 0,2 daa 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg (2011) o_SKV 1,4 daa 

Fortau (2012) o_SF1-3 1,2 daa 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) o_SVT1-2 0,2 daa 

Annen veggrunn grøntareal (2019) o_SVG1-2 0,1 daa 

Parkeringsplasser (2082) o_SPP1-2 0,4 daa 

Sum samferdselsanlegg og infrastruktur  3,2 daa 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Park (3050)   o_GP 3,2 daa 

Sum alle formål   6,6 daa 

 

 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Frisikt (H140) H140 0,1 daa 
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5.2.1 Reguleringsformål 

 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse (felt B1-2) videreføres fra tilstøtende reguleringsplaner med formål om å 

ivareta frisiktlinjer. Bestemmelser forblir uendret fra eksisterende reguleringsplan.  

 

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

• Kjøreveg (o_SKV) reguleres i sin helhet til offentlig kjøreveg. Vegen strammes opp for 

strekningen mellom Kirkegata og Rådhusgata som følge av etablering av fortau. Foreslått 

vegbredde er 7 meter, med 10 meters bredde ved busslomme. Krysset mellom Jernbanegata 

og Rådhusgata, samt Jernbanegata sørover, foreslås regulert slik at dagens situasjon 

videreføres. 

• Fortau (o_SF1-3) foreslås regulert på begge sider av Jernbanegata, mellom Kirkegata og 

Rådhusgata, samt langs Kirkegata. Fortau på østre side følger Rådhusparken og reguleres til 

3 meter. På vestre side er resterende areal, mellom foreslåtte parkeringsplasser og 

tilstøtende næringsbygg, avsatt til fortau. Dette medfører en varierende bredde med et 

minimum på 3 meter. Det foreslås også at eksisterende fortau på vestre side av 

Jernbanegata, sør for Rådhusgata, reguleres med 3 meters bredde.  

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1-2) ligger hovedsakelig på areal som i gjeldende 

regulering er avsatt til kjøreveg. Her åpnes det for etablering av snølagring, samt fremtidig 

fortau og/eller belysningspunkt.   

• Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-2) foreslås regulert med hensikt å tilrettelegge for 

grøntanlegg, snøopplag, belysning eller tekniske konstruksjoner knyttet til overgang mellom 

kjøreveg og fortau.  

• Parkeringsplasser (SPP1-2) foreslås regulert med hensikt å skape et mer oversiktlig 

trafikkbilde i Jernbanegata. I dag har man en utflytende parkeringssituasjon hvor bilister 

parkerer relativt fritt på området, og det er ønskelig å stramme inn på dette. 

Parkeringsforslaget legger opp til en mer organisert løsning, hvor man i større grad har mer 

definerte og bedre egnede parkeringsplasser tilknyttet næringsvirksomheten på vestre side 

av Jernbanegata. Dette vil videre bidra til et ryddigere byrom og forbedret trafikksikkerhet. 

 

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur 

• Rådhusparken foreslås omregulert fra «Offentlig bebyggelse» til «Park» (o_GP). Hensikten 

med dette er å sikre offentlig bruk av viktig friluftsområde. Foreslått regulering av 

Rådhusparken tilrettelegger for varierte aktiviteter, samtidig som at trafikksikkerheten i 

Jernbanegata, Kirkegata og Rådhusgata skal ivaretas. Det tillates etablering av 

belysningspunkt langs fortau, samt snølagring ved vinterstid. 

 

§12-6 Hensynssoner 

• Innenfor frisiktsonene (H140) skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller 

vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg.  
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5.3 Plangrep 

5.3.1 Trafikk 

Utforming av kjøreveg 

Oppstramming av veggeometrien i forhold til dagens situasjon gir kortere gangkryssing og mer 

effektiv avvikling. Oppstramming av kryss kan også gi en fartsreduserende effekt.   

 

Myke trafikanter og utforming av fortau 

Fortau med minimum bredde 3.0 meter foreslås etablert på begge sider av Jernbanegata, mellom 

Kirkegata og Rådhusgata. Fortauet foreslås også videreført i både østlig og vestlig retning langs 

Parkveien og Rådhusgata, innenfor planavgrensningen. Materialbruk skal være i samsvar med 

kommunedelplan Rognan sentrums §9.   

 

Kollektivtrafikk 

Planforslaget legger til rette for busslomme ved Rådhusparken, på østre side av Jernbanegata. 

Busslommen utformes etter gjeldende krav fra Statens vegvesens håndbok N100.   

 

Adkomster 

Adkomst til bolig ved eiendom 43/103 reguleres ved adkomstpil i plankart.  

 

 

Figur 13 Fremtidig utforming av Jernbanegata, vist som illustrasjon. Vegbredden strammes opp ved at det 
etableres fortau på begge sider. Mobil beplantning sørger for fleksibilitet i forhold til siktkrav og estetikk.  
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5.3.2 Parkering 

Det legges opp til totalt 15 parkeringsplasser mellom Jernbanegata og eksisterende 

næringsbygning, se figur 14. Minimum én parkeringsplass per felt skal være reservert for 

funksjonshemmede. Parkeringskapasiteten vil bli marginalt redusert i forhold til dagens situasjon. 

Det finnes imidlertid et ytterligere parkeringsanlegg, med god kapasitet, på baksiden av 

næringsbygget på vestsiden av Jernbanegata.   

 

Parkeringsplasser utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok N100, Veg og gateutforming.  

 

 

Figur 14 Prosjektert løsning for parkering og fortau langs Jernbanegata 

5.3.3 Offentlig park 

Rådhusparken sikres i planforslaget som friluftsområde ved å omreguleres fra «offentlig 

bebyggelse» til «park». Rådhusparken skal være offentlig tilgjengelig og tilrettelegges for varierte 

aktiviteter. Det tillates imidlertid ikke å tilrettelegge for aktiviteter som har negativ effekt for 

trafikksikkerheten ved tilstøtende kjøreveger (Kirkegata, Jernbanegata og Rådhusgata).  

Det tilrettelegges gjennom bestemmelser for etablering av innretninger som naturlig tilhører 

friområdet. Tiltak som bidrar til privatisering av rekreasjonsområdet tillates ikke. 
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5.4 Ivaretakelse av eksisterende vegetasjon 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Etablering av grønnstrukturer skal bygge 

videre på eksisterende grønnstrukturer. Trær i sentrum skal hovedsakelig være løvtrær, jf. 

Kommunedelplan Rognan sentrum §10.Vegkanter skal revegeteres og tilpasses omgivelsene. 

Dette skal utføres innen ett år etter at byggearbeidene ferdigstilles. Beplanting i forbindelse med 

parkeringsplasser bør plasseres i kasser og plasseres på en slik måte at god sikt opprettholdes, se 

figur 13. 

5.5 Kulturminner 

Det antas ikke at kulturminner blir berørt av tiltaket. Dersom det under anleggsarbeider skulle 

komme fram gjenstander, konstruksjoner eller noe annet som kan være kulturminner, skal 

arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen og/eller Sametinget varsles, jf. 

Kulturminnelovens § 8, annet ledd. Det påhviler alle en generell aktsomhets- og meldeplikt etter 

kultur-minnelovens § 8. 

5.6 Belysning 

Det legges til rette for etablering av belysningspunk i Rådhusparken (o_GP), langs fortau (o_SF2). 

Det tillates også belysning innenfor «annen veggrunn», langs kjøreveg (o_SVG1-2 og o_SVT1-2).  

5.7 Snøopplag 

Planforslaget åpner for snølagring i Rådhusparken (o_GP), innenfor fortau (o_SF2). Det reguleres 

også snøopplagssoner langs Parkveien (o_SVT1), Jernbanegata, sør for krysset mot Parkveien 

(o_SVT2), samt Kirkegata, vest for krysset mot Jernbanegata (o_SVG1-2).   

5.8 Utbygging / gjennomføring 

Utbygging kan settes i gang så snart nødvendige tillatelser foreligger og byggeplan er ferdigstilt. 
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6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Overordnede planer 

Deler av planområdet er i gjeldende kommuneplan unntatt rettsvirkning, og gjeldende 

kommunedelplan er derfor førende for området. Planforslaget er i hovedsak i tråd med gjeldende 

regulering hva gjelder arealbruk. Planforslaget tilrettelegger for 12 parkeringsplasser orientert 

vinkelrett på Jernbanegata (o_SPP1). Det foreslås videre 3 parkeringsplasser parallelt med 

Jernbanegata, i parkeringslomme på vestre side (o_SPP2). Den prosjekterte løsningen med totalt 

15 oppstillingsplasser for bil i planområdet innebærer en bredde på 2.5 meter for hvert felt (2.25 

meter for o_SPP2). Dette er ikke i tråd med kommunedelplanen for Rognan sentrums 

bestemmelse §8, 2. ledd, som krever en bredde på 3.8 meter for parkeringsplasser. Den planlagte 

løsningen er imidlertid i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming.  

6.2 Stedets karakter, estetikk og landskap 

Karakter og landskap 

 

Tiltaket vil ha minimale innvirkninger på det overordnede landskapets karakter. 

 

Solforhold 

 

Området får uendrede solforhold, og planforslaget vil således ikke få negative konsekvenser for 

eksisterende bebyggelse i området. 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ifølge Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden ikke registrert kulturmiljøer eller 

automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

6.4 Naturmiljø  

I databasene Naturbase og Artsdatabanken er det registrert nært truede arter og ansvarsarter 

innenfor planområdet (Rådhusparken), se punkt 4.6. Det planlagte tiltaket ved den aktuelle 

lokasjonen medfører imidlertid ikke nevneverdig endring i dagens arealbruk, men sikrer derimot 

området mot nedbygging.  

 

Området og tiltaket er vurdert ut fra prinsipper som står i Naturmangfoldloven (NML, blant annet 

om kunnskapsgrunnlaget, føre- var- prinsippet og økosystemtilnærming (§7 – 10). På bakgrunn 

av de innhentede opplysninger vurderes det at planforslaget ikke får negative konsekvenser for 

naturmiljø. 

6.5 Rekreasjonsinteresser/uteområder 

Planforslaget innebærer at Rådhusparken omreguleres fra «offentlig bebyggelse» til «park». Dette 

medfører at kartlagt og verdsatt friluftsområde sikres mot nedbygging og/eller privatisering. 

Planlagt fortau langs Rådhusparken vil også bidra til tryggere og mer attraktive adkomstmuligheter 

for lokalbefolkningen. Det tillates imidlertid ikke å tilrettelegge for aktiviteter som har negativ 

effekt på trafikksikkerheten ved tilstøtende kjøreveger.  
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6.6 Trafikkforhold 

Forbedrede fasiliteter for rekreasjon ved Rådhusparken vil kunne medføre økt tilstedeværelse av 
gående/syklende ved Jernbanegata. Oppstramming av Jernbanegata, inkl. opprydding i 
parkeringssituasjonen og etablering av fortau, vil ha en positiv effekt på trafikksikkerheten i 
Rognan sentrum. 

6.7 Universell utforming 

Utbygging skal utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Etablering av fortau, med 

bredde minimum 3 meter, på begge sider av Jernbanegata, vil forbedre tilgjengeligheten for 

samtlige befolkningsgrupper, herunder personer med nedsatte bevegelsesevner.    

6.8 Barns interesser 

Planforslaget innebærer ikke omdisponering av uregulerte områder som er egnet for eller brukes 

til lek eller opphold for barn. Forslaget medfører heller ikke omdisponering av områder regulert til 

friområder/fellesområder i eksisterende plan.  

6.9 Sosial infrastruktur 

Planens tiltak som innebærer regulering av park, etablering av parkeringsplasser og fortau, samt 

innstramming av deler av Jernbanegata vil ikke få konsekvenser for sosial infrastruktur i området. 

6.10 Teknisk infrastruktur 

Planforslaget har ingen permanent innvirkning for teknisk infrastruktur i området. Det forutsettes 

tiltak innenfor planområdet gjennomføres i samsvar med normalkrav, og at det koordineres med 

VA og EL etater før oppstart. Tilstand på vannledninger bør undersøkes før gjennomføring av 

tiltak.   

6.11 Økonomiske og administrative virkninger 

Saltdal kommune er grunneier og vil opparbeide planområdet. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET 

 

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

 

7.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og i 

tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

7.2 Evaluering av risiko 

Med utgangspunkt i risikovurdering foretatt i ROS-analysen er det identifisert 6 aktuelle tema, gitt 

i listen under (tabell 2). Det anbefales det at følgende tiltak vurderes innarbeidet i reguleringsplan 

og videre planer for prosjektet: 

 

Tabell 1 Aktuelle ROS-tema, inkl. tiltaksvurdering. 

Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

2a Flom i sjø og vassdrag Ingen tiltak i detaljregulering 

4a Forringelse av planter, fugler, 
dyr, fisk 
 

Ingen tiltak i detaljregulering 

8d Hendelser i luften, flyaktivitet Ingen tiltak i detaljregulering 

9c Forringelse av 

rekreasjonsområde 

Planforslaget regulerer offentlig bruk av viktig 

friluftsområde. Ingen tiltak i detaljregulering for 

anleggsperiode. 

 

10c Ulykker med gående og 

syklende, inkl. uønska 

snarveier 

Planforslaget legger til rette for fortau på begge 

sider av Jernbanegata. Bestemmelser for det nye 

parkområdet sikrer at tilrettelegging for trafikkfarlig 

aktivitet unngås. 

 

13b Ulykker i anleggsperioden Ingen tiltak i detaljregulering 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens sammenstilles i en 

risikomatrise (tabell 3). Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og 

sårbarhetsanalysen, og bygger på resultater som fremgår av sjekklisten. 

 

Tabell 2 Risikomatrise 

Konsekvens 
  

Sannsynlighet 

1 Små konsekvenser 
 

2 Middels 
konsekvenser 

3 Store konsekvenser 

A Høy sannsynlighet   
 

 

B Middels sannsynlighet 4a   

C Lav sannsynlighet 9c 2a, 8d, 13b 10c 

 

Risikoområder som faller inn under grønn risikoklasse regnes som akseptable, mens risikoområder 

i rød kategori i utgangspunktet innebærer en uakseptabel risiko der det må gjennomføres tiltak. 

For risikoområder i gul kategori må det vurderes mulige tiltak for å redusere risiko til akseptabelt 

nivå. Dette innebærer gjerne også en kostnadsvurdering. 

 

7.3 Konklusjon 

Risiko- og sårbarhetsanalysen identifiserer 6 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. Det må rettes spesiell 

oppmerksomhet om geoteknikk, se geoteknisk vurdering vedlagt planforslaget. Andre utpekte 

tema er naturmiljø og vannkapasitet.   

 

Ved å gjennomføre de foreslåtte avbøtende tiltak for de identifiserte farer og uønskede hendelsene 

vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal 

gjennomføres. Gjennomføringen av planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser 

stort sett reduseres i den permanente situasjonen. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

8.1 Sammendrag av innspill fra etater og berørte eiendomsbesittere 

 

- Nordlandsbuss, datert 09.07.2019 

 

a) Innspill etter samråd med arbeidsleder/ tillitsvalgt og sjåfører i Saltdal i forbindelse med 
sak 86/19 angående plan for Kirkegata/Jernbanegata der det fremkommer at det beste 
alternativet for Nordlandsbuss vil være å bygge et kantstopp i Parkveien da det er mye 
trafikk i Kirkegata og at bussen vil være i veien ved reguleringstid. 

 
Forslagsstillers vurdering  

 
a) Merknad tas til etterretning. Det vil ikke bli regulert kantstopp i Kirkegata i forbindelse 

med dette planforslaget.   
 

- Newsec Basale AS, datert 15.10.2019 

 

a) Alternativer for parkeringsløsning er blitt drøftet, og det er enighet om at alternativet C02 

er best da det gir mer parkeringsplass og også et tryggere trafikkbilde. 

 

b) Se bildet. Kan de skarpe hjørnene reduseres med en mer avrundet løsning? Dette kommer 

til fort til å bli en felgfelle. En slik kant kan også bli skadet i forbindelse med snørydding. 

 

 

 
Forslagsstillers vurdering  
 

a) Merknad tas til etterretning. Alternativ C02 er den valgte løsningen som gir grunnlag 
for planforslaget.  
 

b) Merknad tas til etterretning. Utforming på detaljnivå fastsettes i forbindelse med 
byggeplan. 
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9. VEDLEGG 

 

Vedlegg 1 – Reguleringsplankart, datert 02.03.2020 

Vedlegg 2 – Planbestemmelser, datert 02.03.2020 

Vedlegg 3 – Illustrasjonsmateriale, datert 02.03.2020 

Vedlegg 4 – ROS-analyse, datert 17.02.2020 

Vedlegg 5 – Sjekkliste Naturmangfoldloven, datert 17.02.2020 

Vedlegg 6 – Varslingsmateriale  

6.1 Kunngjøringsannonse, datert 29.06.2019 

 6.2 Innspill fra Nordlandsbuss, datert 09.07.2019 

 6.3 Innspill fra Newsec Basale AS, datert 15.11.2019 

  

 

 


