
 

Arkivsak: 2018/617 - 14     

Arkiv: L12 

Administrativ enhet: Plan        
 
         

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 04.06.2019 
 Formannskapet 11.06.2019 

Detaljreguleringsplan planovergang Seterstøa, utleggelse til 
offentlig ettersyn 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til «Detaljreguleringsplan: Seterstøa 
planovergang, del av gbnr 231/7 m.fl» ut til offentlig ettersyn. 
 
Det tillegges ekstra tid til høringsperioden på grunn av sommerferien. 
 
 
  



VEDLEGG: 
 
1 Reguleringskart Seterstøa, datert 07.05.2019 
2 Reguleringsbestemmelser Seterstøa, revidert 07.05.2019 
3 Planbeskrivelse Seterstøa, datert 09.05.2019 
4 Tegningshefte Seterstøa, revidert 29.04.2019 
5 ROS-analyse, datert 29.06.2019 
6 Oversendelsesbrev for planforslag, datert 29.01.2019 
7 Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer, datert 14.05.2019 
8 Høringsuttalelser planoppstart Seterstøa 
 
 

SAMMENDRAG: 
Hensikten med planforslaget er primært å bedre trafikksikkerheten ved sanering av eksisterende 
planovergang på Seterstøa.  
 
Løsningen innebærer at det blir etablert planfri kryssing av jernbanen på Seterstøa. Dette ved at 
det etableres ny bru med kjøreveg nord for stasjonsområdet, samt ny kjøreveg som kobler brua 
med eksisterende veg. Etter etablering av ny løsning vil eksisterende planovergang sør for 
stasjonen fjernes. Det foreslås møteplasser langs vegen. Gående og syklende er henvist til bruk 
av vegskulder, dvs. såkalt «blandet trafikk». Dette vurderes forsvarlig som følge av at det er 
svært lav trafikk i området.  
 
Eksisterende gangbro over jernbanen planlegges fjernet i forbindelse med etablering av nytt KL-
anlegg (kontaktledningsanlegg). Etablering av ny KL-anlegg er for tiden under gjennomføring for 
Kongsvingerbanen.  

SAKSOPPLYSNINGER: 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Bane NOR SF som forslagstiller. NIRAS 
Norge AS er jernbaneteknisk konsulent i prosessen. I tillegg til sanering av planovergangen på 
Seterstøa inngår sanering av planoverganger på Sander og Magnor i samme prosjekt. 
 
Formålet med planforslaget er primært å bedre trafikksikkerheten ved sanering av eksisterende 
planovergang på Seterstøa. Planoverganger innebærer en risiko for uhell og ulykker, som kan 
medføre død eller alvorlige skader. Økt trafikksikkerhet er ønskelig for togdriften, men samtidig 
også i tråd med interessene til lokalbefolkningen på Seterstøa. Planskilt overgang vil fjerne 
ventetid for kjørende og gående/syklende, men gi noe lengre avstander. Barriere-effekten av veg 
og jernbane kan oppleves som større. Gangavstandene i planforslaget vurderes likevel som 
akseptable. 
 
Tiltaket tilrettelegger samtidig for eventuelt fremtidig dobbeltspor, og åpner for økt anvendelig 
lengde av kryssingsspor og potensielt økt kapasitet og fleksibilitet for togtrafikken. 
 
Prosess 
Oppstartsmøte mellom forslagsstiller Bane NOR og planmyndighet Nes kommune ble avholdt 
13.03.2018. Planoppstart ble varslet i Raumnes 24.04.2018. Frist for forhåndsuttalelser var 
25.05.2018. Det ble avholdt åpent møte tirsdag 08.05.2018 i kommunestyresalen på Årnes. Her 
var naboer og velforening særskilt invitert. Det var ca. 10 fremmøtte. Blant annet ble ulike 
løsninger drøftet. Det ble i møtet gitt mange nyttige innspill fra de fremmøtte. 
 
Plandokumenter 
For mer detaljert framstilling av planforslaget og dets løsning vises det til vedlegg. Da spesielt til 
vedlagte planbeskrivelse og tegningshefte, samt plankart og planbestemmelser.  
 
 



Beskrivelse av området 
Det ligger ca 10 boliger på vestsiden av Kongsvingerbanen på Seterstøa. Bevegelsesmønsteret 
for disse beboerne er hovedsakelig sørover mot Årnes.  
 
Det eksisterer ikke trafikktall for atkomstvegen Gamle Sundveg på Seterstøa, men trafikken til/fra 
de 10-15 husstandene i området er svært liten og ligger trolig med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 
under 100. ÅDT er i plandokumentene anslått til 75.  
 
Eksisterende gangatkomst er i dag via kryssing i plan ved stasjonen, eller via gangbru over 
jernbanen ca. 200 m nord for Seterstøa stasjon. Denne brua vil fjernes i forbindelse med 
arbeidene for etablering av ny kontaktledningsanlegg for Kongsvingerbanen.  
Det er busslomme i nordgående retning ved eksisterende plankryssing, men det er ikke regulære 
ruter som stopper i disse lommene. Skolebussen snur inne på stasjonsområdet.  
 
Planforslaget 
Planforslaget vil føre til endringer av vegstrukturen på Seterstøa. Barrierevirkningen av jernbane 
og fylkesveg kan bli oppfattet som større med ny kryssing i bru lenger nord enn dagens mer 
direkte kryssing. Gående og syklende er mer følsomme for omveger som gir lengre avstander.  
Motorisert trafikk bør imidlertid kunne akseptere endringer som gir lengre kjøreavstander. 
Rådmannen viser til planbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av silingsprosessen som er 
gjennomført tidligere i planprosessen for valg mellom alternative løsninger. Sammenlignet med 
flere av de andre alternativene som er vurdert gjennom silingsprosessen medfører det valgte 
alternativet en kortere veg. Alternativene med en mer sentral beliggenhet for den nye vegen er 
enten utfordret av flomproblematikk (kulvertløsning) eller at den i større grad vil påvirke det 
fredede miljøet ved stasjonen.  
 
Planforslaget med den skisserte nye brua tilrettelegger for ev. framtidig dobbeltspor. Dette ved at 
det ene bruspennet har en slik bredde at dobbeltspor kan etableres. På kortere sikt åpner 
tiltakene for mulighet for økt anvendelig lengde av kryssingsspor og økt kapasitet og fleksibilitet 
for togtrafikken. 
 
Eksisterende bussholdeplasser opprettholdes. Det er ikke rutetrafikk langs fylkesvegen forbi 
Seterstøa, men holdeplassene nyttes til skoleskyss. Dagens kjøremønster for skolebuss er 
beskrevet slik: I nordgående retning på fv. 175 stanser bussen i vegbanen like sør for avkjørsel til 
Gamle Sundveg og tar opp elever fra østsiden av fylkesvegen. Deretter kjører bussen inn Gamle 
Sundveg, krysser planovergang og tar opp elever ved stasjonsbygningen, og vender for å kjøre 
tilbake i retning skolen. Slik unngår elever kryssing av fylkesvegen og planovergang. Med 
løsningen som ligger i planforslaget vil bussen stoppe i ny atkomstveg for å hente opp elever fra 
østsiden av fylkesvegen. Planforslaget legger ikke opp til ny snumulighet for buss.  
 
Planforslaget innebærer en avveining mellom jordvern og trafikale løsninger. Planforslaget 
innebærer omdisponering av omlag 5 dekar jordbruksareal på østsiden av fylkesvegen på 
Seterstøa. Traseen er lagt i en større bue i overgangen mellom det dyrkede arealet og skogen for 
å begrense omdisponering av dyrket mark. Deler av jordbruksarealet synes ikke å være dyrket i 
de senere årene. Planforslaget beslaglegger også omlag 12 dekar produktiv skog. Det er i 
silingsprosessen også vurdert en variant som ville gi kortere avstander for kjørende, gående og 
syklende, men dette alternativet vil berøre dyrket mark i langt større grad enn planforslaget. For å 
begrense arealbeslaget er det ikke lagt opp til snarveger for gående tvers over jordet eller langs 
fylkesvegen.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det stilles krav til ROS-analyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven. ROS-
analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) er utarbeidet, denne viser at tiltaket som planlegges tar 
hensyn til kjente risikoforhold. Bane NOR har krav til hvordan anlegg langs jernbanen bygges. 
Det er strenge krav til sikkerhet i alle faser, fra planlegging til bygging og drift. 
 
 



Konsekvensutredning (KU) 
Tiltaket anses som ikke KU-pliktig ettersom det det ikke vil overskride investeringskostnader på 
750 mill. kr. (jf. KU-forskriftens § 6 og vedlegg I nr. 7e). Videre vurderes det ikke å være 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. KU-forskriftens § 10). 
 
Utredninger grunnforhold 
Det er gjennomført grunnboringer i området med utgangspunkt i aktuelle kryssingsalternativer. I 
planbeskrivelsen oppgis det at boringene viser at det på vestsiden av sporet (elvesiden) trolig er 
små dybder til fjell. Det er ikke gjennomført boringer i selve traseen vest for spor, men boringer i 
eksisterende veg viser at det er kort avstand til fjell. Selve krysningspunktet ligger tilnærmet på 
fjell. Øst for fylkesvegen er det forholdsvis kort ned til fjell, ca. 5 meter, slik at brokar kan 
fundamenteres på fjell. Mot øst og sør faller fjellet under terreng. Løsmassene som er registrert 
fra terreng kan karakteriseres som leire (middels til fast) på jordet i området nærmest Bjønndalen. 
I den nordre delen av området er det liten dybde til fjell og massene består av grusig sandig siltig 
materiale med innslag av leirlag. Målinger av grunnvann viser at dette står høyt, 1,9 meter under 
terreng. Planområdet ligger nært Glomma, men foreslått ny veg skal hensyntas ved 
detaljprosjektering av veg. Det er kun en mindre del av ny veg som går inn mot flomsonen (kryss 
med Gamle Sundveg). 
 
Flomfare 
For flomfaren er det valgte alternativet å betrakte som flomsikkert. Det er i silingsprosessen tatt ut 
alternativer som er utfordrende i forhold til en flomsituasjon i Glomma. Bekkedraget på østsiden 
av fylkesvegen og nord for den nye vegen blir ikke berørt av tiltaket.  
 
Kulturminner/kulturmiljø 
Kulturminner på Seterstøa er primært knyttet til Seterstøa stasjon med pakkhus, og miljøet på 
stasjonsområdet. 
 
Stasjonsbygningen er oppført i sveitserstil og er som andre stasjonsbygninger langs 
Kongsvingerbanen, tegnet av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. På 
Sander stasjon (i Sør-Odal kommune) finnes en bygning av samme type. Stasjonsbygning, 
godshus m/hestebom, plattform og hage er fredet etter kulturminneloven i 1996. 
 
Stasjonen ble lagt ned i desember 2012 i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for 
jernbanetrafikken i Østlandsområdet. Det oppgis i saksdokumentene at Seterstøa stasjon er også 
nedlagt som stoppested for å kunne bevare det historiske anleggets aldersverdi. 
Seterstøa stasjon er omtalt i kulturminneplan for Nes kommune (vedtatt 21.11.2017). 
Hensynssone er avsatt i kommuneplanens arealdel og retningslinje sier at det ikke kan 
gjennomføres tiltak i hensynssonen som påvirker kulturmiljøet rundt Seterstøa stasjon og gamle 
sentrum negativt. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser med krav om at det skal oppføres et 
1,8 m høyt flettverksgjerde på begge sider av jernbanesporet for å hindre ferdsel i eller over spor. 
Dette gjerdet kan påvirke det visuelle inntrykket av det fredede stasjonsområdet fra fylkesvegen 
og sporsiden.  
 
Ut over Seterstøa stasjon med godshus og hageanlegg som er vedtaksfredet, er det ikke 
registrerte fredete kulturminner innenfor plan- og influensområdet. 
 
Naturtypekartlegging 
Det er av forslagstiller gjennomført en naturtypekartlegging innenfor planvarslingsområdet. Det 
ble gjennom dette arbeidet avgrenset tre nye naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13) i området. 
Naturverdiene er knyttet til eldre granskog og eldre nokså rik sumpskog av løv. Det er også et 
areal med eldre barblandingsskog. Alle disse kvalifiserer til B-verdi (regionalt viktige).   
 
På tross av det var svært tørt på registreringstidspunktet, ble det gjort funn av rødlistearten 
rynkeskinn (sopp) øst i NT 3. Den står som nær truet (NT) i artsdatabanken.no). Gubbeskjegg (en 
lavart) ble også funnet her, også denne er nær truet. Begge er uvanlige i regionene, og 
rynkeskinn er kun funnet om lag fem ganger tidligere i kommunen. De omtalte lokalitetene er alle 



beliggende nord for planområdet, ingen av naturtypelokalitetene er innenfor planområdet. 
Alternativer om tidligere er vurdert nord for det foreslåtte alternativet vil raskt komme i konflikt 
med disse lokalitetene. Det vises til vedlagte planbeskrivelse for nærmere informasjon.   
 
Friluftsinteresser 
Friområdet ved Glomma benyttes av et større omland også utenfor selve Seterstøa. Ifølge 
forhåndsuttalelser er Seterstøa utgangspunkt for turløyper som vedlikeholdes av Nes turlag, og 
parkeringen ved stasjonen benyttes av turgåerne. Det er en badeplass ved Glomma. I tillegg er 
det brygger for fritidsbåter. Området brukes av beboere og i noen grad av besøkende, til bading, 
fisking og friluftsliv. Tiltaket vil ikke berøre hverken badeplassen eller Maarud-runden direkte. For 
turløyper (-stier) er dette hovedsakelig stier til EIevarden og Maarudrunden. Tiltaket vil kunne 
påvirke denne ved at det blir lengre avstand fra parkeringsplassen ved stasjonen og til turstien. 
Dette er utdypet i den vedlagte planbeskrivelsen.  
 
Stigningsforhold  
Adkomstvegen vil ha noe brattere stigning enn det som anbefales på gangveg (ideelt 1:20). 
Kjørevegen er tenkt som kombinert kjøre- og gangadkomst. Her vil det være stigning på 1:12,5 
(8%). Dette er en stigning som er påkrevet ut i fra behovet for høyde på brua med frihøyde for 
jernbane og kontaktledningsnett. Om vegene inn mot brua skulle hatt slakere stigning ville det 
medført lenger veg for å vinne høyden i henhold til stigningskrav. Dette ville også medført større 
arealbeslag for dyrket mark og skog.  

 

VURDERING: 
Høringsuttalelser til varsel om oppstart 
Gjennom perioden for varsel om oppstart er det innkommet 10 høringsuttalelser. Disse følger 
som vedlegg til saken (vedlegg 8). Utdrag av disse er sammenstilt med kommentarer fra 
forslagstiller og rådmann (vedlegg 7).  
 
Merknadene er svart ut gjennom planforslaget eller gjennom forslagstillers kommentar.  
 
Akershus fylkeskommune framholder behov for gjennomføring av arkeologisk undersøkelse for 
planområdet. Dette på bakgrunn av at det er potensiale for funn i planområdet ut i fra tidligere 
funn i nærområdet ved Glomma. Per 14. mai er det ennå ikke bestilt gjennomføring av 
arkeologisk undersøkelse.  
 
Statens vegvesen framholder at det ut fra det oversendte materialet ved varsel om oppstart ikke 
framgår hvilke løsninger som er aktuelle. Statens vegvesen vil gi innspill ved offentlig ettersyn og 
høring av planforslaget.  
 
Fra Fylkesmannen framholdes særskilt jordvernhensyn og at inngrep i dyrket og dyrkbar mark 
bør holdes på et minimum. Det er lagt vekt på dette gjennom silingsprosessen og løsningene i 
planforslaget.  
 
Seterstøa Vel framholder at det gjennom realisering av reguleringsplanen ikke må forringes 
muligheten for en eventuell framtidig utbygging av Seterstøa eller for gjenåpning av Seterstøa 
som stoppested langs Kongsvingerbanen. Forslagstiller svarer dette ut med at planforslaget ikke 
legger begrensninger for fremtidig togstopp eller passasjerutveksling, på Seterstøa stasjon. 
 
Rådmannen viser til de innkomne merknadene som er vedlagt i sin helhet.  
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
Planforslaget fremmes som en detaljreguleringsplan. Forslaget avviker fra gjeldende 
kommuneplan. Kommuneplanens arealdel avsetter ikke særskilt formål for sanering av 
planovergangen og etablering av ny adkomstveg.  
 



 
Økonomiske konsekvenser 
Økonomiske virkninger av planforslaget er knyttet til eierforhold og fremtidig forvaltning av veger, 
og kryssing av jernbane og fylkesveg. Nes kommune har driftsansvar for Gamle Sundveg i dag. 
Siden den nye vegen også skal fungere som en gangveg (kjørbar gangveg) vil driftsansvaret 
ligge på Nes kommune.  
 
Det er gjennom planforslaget ikke vist hvem som skal forestå og bekoste grunnerverv for den nye 
vegtraséen. Det er heller ikke avklart om brua skal tilhøre som en del av driften for 
Kongsvingerbanen eller vegen. Siden det skal etableres kontaktledningsnett for jernbanen er 
rådmannens vurdering at brua bør være en del av driften av Kongsvingerbanen.  
 
Ny adkomstveg krysser eksisterende kommunalt VA-anlegg på østsiden av fv. 175. Høyde på 
eksisterende vannledninger med små dimensjoner er ikke kjent, men det antas av forslagstiller at 
omlegging ikke er nødvendig. Dette vil detaljeres i byggeplanfasen.  
 
 
Administrative konsekvenser 
Gjennomføring av tiltaket vurderes ikke å medføre noen administrative konsekvenser for Nes 
kommune. 
 
Oppsummering konsekvenser 
Interessemotsetninger i planen er primært knyttet til avveining mellom jordvern og trafikale 
løsninger. Det er også en mindre utfordring i forhold til kulturminnet Seterstøa stasjon og den 
foreslåtte del av tiltaket knyttet opp mot stasjonsanlegget.  
 
Rådmannen vurderer at det foreliggende forslaget på en best mulig måte ivaretar de ulike hensyn 
til beboerne, trafikksikkerhet, dyrket mark og avstander.  
 
Rådmannen vurderer at valgte alternativ for ny veg ivaretar det fredete miljøet ved Seterstøa 
stasjon på en tilfredsstillende måte. Anlegget synes ikke å gi noen påvirkning av 
stasjonsområdet. Flettverksgjerde (1,8 meters høyde) som foreslås satt opp langs jernbanen for å 
hindre personer i og over jernbanesporet vil kunne medføre en uheldig forringelse av det visuelle 
inntrykket av området. Det er her gjort en avveining mellom sikkerhet langs jernbanesporet og 
ivaretakelse av det visuelle inntrykket og kulturmiljøet med det fredete stasjonsanlegget. 
Rådmannen har ikke ytterligere  merknader til dette. 
 
Rådmannen vurderer at planforslaget ikke påvirker naturmiljøet negativt i planområdet og i dets 
nærhet. De kartlagte naturtypene er beliggende utenfor planområdet. 
 
Planforslaget er vurdert i forhold til rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging. 
Tiltaket bidrar i utgangspunktet til å ivareta barn og unges interesser ved at dagens kryssing av 
Kongsvingerbanen blir vesentlig tryggere. 
 
Rådmannen vurderer at de avvikende stigningsforhold til vegen er akseptable i forhold til vegens 
formål og det arealbeslag som en mer ideell veglinje ville ha medført.  
 

KONKLUSJON: 
Rådmannen vurderer at det foreliggende forslaget ivaretar de ulike hensyn til beboerne, 
trafikksikkerhet, dyrket mark og avstander. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn. Plan- og bygningsloven setter krav om minimum 6 uker. På grunn av 
sommerferien legges det inn ekstra tid for høringsprosessen.  
 


