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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.

Risiko.
Planen ligger i et område med ubetydelig risiko for naturbaserte farer som ras, flom og
lignende. Det er heller ikke noen form for farlig industri eller annen menneskeskapt risiko
av betydning i området. Den største helsemessige trusselen ligger i trafikken. Et av
hovedformålene i planen er nettopp å bedre dette forholdet.

Forhold til barn og unges oppvekstmiljø.
Innenfor planområdet er det ingen naturlige oppholdssteder for barn og unge. De
nærmeste grøntområdene som egner seg for lek og uteopphold er Kirkeparken og
Elveparken. Trafikkforholdene for de myke trafikantene vil bli vesentlig forbedret gjennom
opparbeidelse av definerte fortau og gangveier. Faremomenter mellom
uteoppholdsområdene og boliger innnefor planområdet vil først og fremst være kryssing av
E6 og Gammelveien. For å bedre disse krysningspunktene bør fotgjengerovergangene
markeres tydelig for eksempel med belegningsstein.
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Bruk av området.

Trafikkforhold.

Langs E6 er det i dag få eller ingen klart definerte 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 justeres 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. Fortau fra Gammelveien
videreføres langs E6. 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.

Bjørkli – Statoil

Langs E6, Parkveien og Gammelveien er det lagt opp til et fortau med 2,5 meters bredde
pluss kantstein. Mellom fortauet og E6 skal det opparbeides en grøntrabatt på 1,5 meter.
Området mellom E6 og eksisterende bebyggelse skal offentlig parkeringsplass. Det legges
opp til to avkjørsler fra E6 til parkeringsplassen. I tillegg har bensinstasjonen en egen
avkjørsel. Avkjørsel til Bjørkligården fra Gammelveien opprettholdes. Bak Diamanten
opparbeides en felles parkeringsplass for eiendommene 42/45, 51, 174, 259.

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.
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Fellesområder.

F1

Området skal benyttes til felles adkomst og parkeringsareal for de tilliggende
eiendommene.

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.

Avd.  Plan-  og utvikl ing
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REGULERINGSPLAN FOR SETERMOEN SENTRUM

Reguleringsbestemmelser for delområde 1.

Dato for siste revisjon……………………………………………………….. :01.10.03
Dato for Kommunestyrets vedtak/egengodkjenning……………. :**.**.**

I
I medhold av Plan- og bygningsloven § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

Formålet med reguleringsplanen er å rydde opp i trafikkforholdene og å legge til rette for
en hensiktsmessig utvikling i sentrum.

II
I medhold av Plan- og bygningsloven § 25 er området regulert til følgende formål:

1. BYGGEOMRÅDER

1.1 BENSINSTASJON

1.2 BOLIG/FORRETNING/KONTOR

2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

2.1 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER GENERELT.

2.2 PARKERING

2.3 BED OG BEPLANTNING I TRAFIKKOMRÅDER

3. FELLESOMRÅDER

3.1 FELLES ADKOMST OG PARKERINGSPLASS.
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III

1. BYGGEOMRÅDER

B1.

Område for bensinstasjon.

B/F/K 1, 2 og 3.

a. Områdene er avsatt til byggeområder for boliger, forretninger og kontorer. Etasje i
gateplan er kun tillatt benyttet til forretninger.

b. Boligene skal ha tilgang til egnet felles uteoppholdareal på minimum 80 m2 .
Balkonger og terrasser til boligene kan medregnes.

c. Under utformingen av boliger skal støyømfintlige rom, så langt mulig, legges til
stille side i forhold til E6.

d. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 4. etasjer med maksimal gesimshøyde på 14
meter.

e. Bygningene skal ha saltak med takvinkel 22- 30 grader, for bygninger med stor
bredde kan et flatt parti midt på taket tillates.

f. Maksimal utnyttingsgrad for B/F/K1 settes til %BYA=50 og for B/F/K2 og 3 til
%BYA=40. %BYA beregnes utfra tomtearealet innenfor byggeområdet og
tilhørende andel i fellesareal.

g. Ved større byggearbeider og felles utbygging av flere eiendommer skal det
utarbeides bebyggelsesplan etter Plan- og bygningsloven § 28-2. Bebyggelsesplanen
skal godkjennes av Plan- teknisk utvalg.

h. Bebyggelsesplanen skal vise :

• Bebyggelsens form og plassering.

• Tilrettelegging for funksjonshemmede.

• Tilpasning til landskap og eksisterende og planlagt bebyggelse.

i. Særlig plasskrevende virksomhet, som for eksempel bilsalg, trevarehandel eller
hagesenter, er ikke tillatt.

2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

Offentlige trafikkområder generelt.

a. Gater og fortau skal opparbeides som vist på plankartet.

b. I utformingen skal det legges særlig vekt på funksjonshemmedes bruk.

c. I skiller mellom kjørebane, rabatter og fortau skal det benyttes kantstein i granitt.
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Parkering.

OP1.

a. Parkeringsplassen skal opparbeides som vist på plankartet.

b. Minst to plasser skal reserveres funksjonshemmede.

OP2.

a. Langs E6 foran Posthuset skal det opparbeides parkeringsplasser som vist på
plankartet.

b. Parkeringsplassen skal ha innkjørsel fra E6 og utkjørsel i Lappraen via Doktorgården.

c. Minst en plass skal reserveres funksjonshemmede.

Bed og beplantning i trafikkområder.

a. Områdene er avsatt til bed og annen beplantning.

b. Bardu kommune er ansvarlig for områdene i samarbeid med Statens Vegvesen og
grunneierne.

3. FELLESOMRÅDER

Felles adkomst og parkeringsareal.

a. F1, området er felles for eiendommene 42/45, 51, 174, 259.

b. F2, området er felles for eiendommene 42/32/5 og 42/194.

c. Ved utformingen av parkeringsplassene og nødvendig gangareal skal det legges spesielt
vekt på funksjonshemmedes behov.

FELLESBESTEMMELSER

Når særlige grunner foreligger kan Plan- teknisk utvalg , etter søknad, gi dispensasjon fra
denne reguleringsplanen. Jfr Plan- og bygningsloven § 7

Dersom det under arbeider i marken kommer frem gjenstander eller levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og Troms
fylkeskommune, Kulturetaten.

Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er vedtatt av kommunestyret,
kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med planen og dens bestemmelser.
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