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SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT - FLERE TILTAK 

SENTRUMSOPPGRADERINGER  

 
Innstilling: 
Saken sendes ut på åpen høring, med frist for besvarelse (merknader) før sommerferien.  
Rådmannen bes legge frem forslag til en videreføring av et hovedprosjekt med forslag til 
organisering, finansiering av hovedprosjektet (prosessen).  
 
Detaljprosjektering inkludert nødvendige reguleringsforslag for tiltakene og arbeidet med 
finansiering av de prioriterte tiltakene utøves i neste fase av prosjektet (hovedprosjektet). 
 

Vedlegg: 
Fagrapport  
Sluttrapport 
Vedlegg 1 – Forankringspunkt andre planer  
Vedlegg 2 – Mal for samtaler i møte med næringsdrivende og gårdseiere 
Vedlegg 3 – Estimerte investeringskostnader, bobiler og campingvogner 
Vedlegg 4 – Finansieringsmodell  
Vedlegg 5 – Eksempel på årlige driftskostnader  
Internt notat vedr Sentrumsoppgraderinger.  
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksgang: 
En endelig sluttrapport i forprosjektet inkludert merknader/høringsuttalelser vedtas av 
formannskapet.  
 

Kort sammendrag av saken: 
Rådmannen har siden høsten 2014 arbeidet med et av tiltakene i strategisk næringsplan relatert til 
utredninger av offentlig toalett, turistbussparkering, taxibuplassering, scene i byrommet for lokalt 
arrangement. I sak nr 5/15 den 4.2.2015 vedtok formannskapet å iverksette utredningsprosjektet 
samt bevilge kr 318.000 til prosjektet. Fylkeskommunen har også bevilget 318.000 til 
forprosjektet.  
 

Saksopplysninger: 
Enhet næring har hatt ansvaret for forprosjektet (utredningen). Det er løst ved at enhet næring via 
en offentlig anbudsprosess vinteren 2015 signerte avtale med Bardu Utvikling SA omkring 
utredningen av «flere sentrumstiltak». Arbeidet har pågått i perioden september/oktober 2015 og 
frem t.o.m mars 2016.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Prosjektet har holdt de økonomiske rammene med et forbruk på ca 400 000 kr, så langt og ligger 
godt innenfor budsjettet på 636.000. 



 

Vurdering: 
Funnene i forprosjektet er så langt særdeles interessante. Det virker også som at det fra 
næringsrivende og oppsittere i sentrum (som har vært delaktige i prosessen) er interessert i at 
Setermoen skal få etablerte fellesfunksjoner knyttet til turistbuss, offentlig toalett, tømmestasjon 
for caravanister og mulig scene i byrommet.  
 
Det var i prosessen planlagt et åpent møte med innbyggere og næringsliv i Bardu vedrørende 
sluttrapporten. Dette har det ikke blitt tid til og derfor foreslår rådmannen å legge hele 
sluttrapporten inkludert fagrapport og vedlegg ut på offentlig høring før sluttstrek for forprosjektet 
blir satt. Etter en høringsrunde, vil det være naturlig å bringe saken opp for formannskapet på nytt 
for endelig vedtak i forprosjektet inkludert forslag til finansiering og organisering av et 
hovedprosjekt (prosessene i hovedprosjektet). Dette tenker vi bør skje ilpt av høsten 2016.  
 
Et hovedprosjekt skal da eventuelt starte opp med å finne finansering til tiltakene før disse 
iverksettes gjennom detaljprosjektering, utarbeidelse av forslag til reguleringsplaner, vedtak i 
reguleringsplanene og iverksette bygging av tiltakene. Denne delen av prosessen er det nok mere 
naturlig at andre enn enhet næring håndterer administrativt. I tillegg vil det være naturlig at den 
politiske delen av denne prosessen styres av PTU.  
 
I tillegg er det helt på slutten av forprosjektet kommet inn en endring relatert til 
turistbussparkeringen. Denne endringen består av at det opprinnelige forslaget om å legge ekstra 
løp for turistbusser ved eksisterende rutebussparkering mellom Bardu Senter og Taxibua iflg. 
enhet teknisk allikevel ikke er mulig pga. plassmangel (ref notat fra BUSA). Under forutsetning av 
at Troms Fylkeskommune utvider fristen (15.5.2016) for rapportering, så kan det tenkes at vi kan 
se nærmere på muligheten for å flytte også turistbussparkering inn mot området bak Molundveien 
og få utarbeidet en «skisse» for hvordan funksjonene kan plasseres inn i området.  
 
Alternativt må vi avslutte forprosjektet og sørge for at funksjonen turistbussparkering tas med som 
en delutredning i oppstarten av hovedprosjektet.  
 
 

Rådmannens innstilling: 
Saken sendes ut på åpen høring, med frist for besvarelse (merknader) før sommerferien.  
Rådmannen bes legge frem forslag til en videreføring av et hovedprosjekt med forslag til 
organisering, finansiering av hovedprosjektet (prosessen).  
 
Detaljprosjektering inkludert nødvendige reguleringsforslag for tiltakene og arbeidet med 
finansiering av de prioriterte tiltakene utøves i neste fase av prosjektet (hovedprosjektet). 
 
Bardu kommune, den 23.4.2016 
 
 
Hege Walør Fagertun    Lennarth Kvernmo  
rådmann      næringssjef  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 


