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REGULERINGSPLAN FOR SETERMOEN SENTRUM

Planbeskrivelse for delområde 1.

Bakgrunn.
Bagrunnen for reguleringen er behovet for opprydning av trafikkforholdene i Setermoen
sentrum. Området er preget av et utflydende gaterom uten klart definert trafikkmønster.

Reguleringsplanen er første ledd i nyregulering av hele sentrum. For å oppnå nødvendig
detaljering og fremdrift utarbeides reguleringsplaner for mindre områder slik det finnes
hensiktsmessig.

Planområdet.
Planen omfatter området mellom gårdsplassen til Doktorgården og Statoil, i vest omfattes
deler av parkveien ved krysset mot Gammelveien og Gammelveien opp langs Domusbygget.
Planens totale areal er på 18,3 da.

Bruk av området.

Trafikkforhold.

Langs E6 er det i dag få eller ingen avgrensede avkjørsler. Området fra Posten til Statoil
fremstår som en åpen sammenblanding av vei og parkeringsareal. I planen legges det opp til
avkjørsler definert av kantstein og rabatter. Krysset Gammelveien- E6 flyttes nordover og
utformes med dråpe i Gammelveien. Gammelveien rettes opp i svingen forbi Domus for
bedre oversikt.

Posten - Doktorgården

Parkeringsplassen foran Posten erstattes med en langsgående parkeringsplass, for
korttidsparkering,  med innkjøring i nord og utkjøring i syd. Parkeringsplassen skilles fra E6
med en langsgående rabatt med evt. skillegjerde. Fortau fra Gammelveien videreføres med
en gangvei paralellt med parkeringsplassen frem til E6 ved asylmottaket. Det legges også opp
til en gangvei mellom Posten og asylmottaket/Telebygget, for sammenbinding mot Domus.
Gårdsplassen mellom Dokorgården og asylmottaket/Telebygget reguleres til felles parkering
og adkomst for de to eiendommene. Det legges opp til en utkjøring fra Posten til
gammelveien. Utkjøringen forutsettes forbeholdt større kjøretøy knyttet til varetransport.
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Bjørkli – Statoil

Langs E6, Parkveien og Gammelveien er det lagt opp til et fortau med 2,5 meters bredde
pluss kantstein. Området mellom E6 og eksisterende bebyggelse og E6 skal være felles
adkomst og parkeringsareal for eiendommene. Det legges opp til to avkjørsler til
fellesområdet fra E6. I tillegg har bensinstasjonen en egen avkjørsel. Avkjørsel til
Bjørkligården fra Gammelveien og til Diamanten fra Parkveien opprettholdes.

Byggeområder.

B1

Området er avsatt til drift av bensinstasjon.

B/F/K 1, 2 og 3

Områdene skal inneholde sentrumsbebyggelse med boliger, forretninger og kontor. Etasje i
gateplan kan kun benyttes til forretningsdrift. På grunn av trafikkforhold og begrensede
parkeringsområder tillates ikke særlig plasskrevende forretningsvirksomhet.

For områdene B/F/K 1 og 3 skal parkering og adkomst foregå på tilhørende fellesområder.
Dersom det er behov for ytterligere parkeringsareal skal dette plasseres på egen tomt.

På område B/F/K 2 forutsettes parkeringsareal opparbeidet på egen tomt.

Fellesområder.

F1

Området skal benyttes til felles adkomst og parkeringsareal for eiendommene i kvartalet. Det
forutsettes at kundeparkering anlegges på området. Evt. ansatteparkering og ekstra
kundeparkering kan opparbeides på egen tomt.

F2

Felles parkering og adkomst for Dokorgården og B/F/K 3. Endringen av parkering foran
Posten medfører reduserte parkeringsmuligheter i området, det er derfor nødvendig å sette
av annet areal til dette. Garasjen på fellesområdet forutsettes fjernet.

Grøntområder.

I planen er enkelte deler av trafikkområdene markert med grønn skravur. Disse områdene er
tenkt tilplantet med bed, busker eller trær.
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