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Saksopplysninger 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bedre trafikkavvikling i nordlige del av 
Jernbanegata i Rognan sentrum (kjøreveg, parkering, myke trafikanter og kantstopp buss). 
Planforslaget regulerer samtidig Rådhusparken fra dagens formål «offentlig bebyggelse» til 
«park». Parkformål er i samsvar med kommunedelplan for Rognan sentrum.  
 
Planen er i tråd med arealformål i KPA/overordna føringer. Planen vurderes derfor av Saltdal 
kommune som forslagstiller til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 
 
Det ble sendt ut varsel til berørte naboer og regionale myndigheter etter adresselister fra Saltdal 
kommune 21.06.2019. Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble også annonsert på 
kommunens nettsider samt i Saltenposten den 29.06.2019. Frist for uttalelser var 27.07.2019. 
 
Det har vært egne møter med Jernbanegata 17 Eiendom AS som er eier deler av Sparbygget om 
løsning på parkeringen utenfor Spar. De skisser som er utarbeidet anses som akseptable for 
grunneier. I tillegg er det tatt hensyn til busselskapet sitt innspill om ikke å ha kantstopp i 
Kirkegata, men sør for Rådhusparken.  
 



Forslaget er i samsvar med Saltdal kommunes trafikksikkerhetsplan og er der prioritert som 
tiltak 1. Planen er en del av det overordnede arbeidet med å skape trygg trafikkavvikling på 
områder som ikke anses som trafikksikre.   

Vurdering 
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». 
 
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. 
 
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. 
 
Fortau (o_SF1-3) foreslås regulert på begge sider av Jernbanegata mellom Kirkegata og 
Rådhusgata, samt langs Kirkegata og Rådhusgata. Fortau på østre side følger Rådhusparken og 
reguleres til 3 meters bredde. 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. 
 
Kommunedirektøren konkluderer med at forslaget følger opp kommunedelplan for Rognan 
sentrum og Saltdal kommunes trafikksikkerhetsplan der tiltaket har første prioritet. I tillegg har 
det vært god dialog med grunneier og respektive busselskaper som har Rognan som stoppested. 
 
Forslag til endring plan og planbestemmelser: 
Planen skal ivareta innkjørsel til bolig omtalt som B1 med innkjøring/utkjøringspil. Denne 
innkjørselen er lengre sør i Jernbanegata og utenfor planområdet. Dette foreslås endret i 
planbestemmelsene slik at deler av § 3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) Boligbebyggelse, 
felt B1 reguleres i tråd med dagens bruk fjernes.    

Kommunedirektørens innstilling 
I medhold av plan og bygningslova § 12-12 legges detaljreguleringsplan for kryss 
Kirkegata/Jernbanegata ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
Planbestemmelsene deler av § 3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) Boligbebyggelse, felt 
B1-2 - Felt B1 reguleres i tråd med dagens bruk fjernes. 
 
 
 
 
 



Formannskaps behandling i møte den 31.03.2020: 

Kommunedirektøren og leder plan og utvikling Ivar Skogset orienterte om saken.   

Administrasjonen ble anmodet  å søke trafikksikkerhetsmidler.  

Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

 

Enstemmig vedtak:  

I medhold av plan og bygningslova § 12-12 legges detaljreguleringsplan for kryss 
Kirkegata/Jernbanegata ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Planbestemmelsene deler av § 3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) Boligbebyggelse, felt B1-2 - Felt 
B1 reguleres i tråd med dagens bruk fjernes. 


