
Datert: 14.05.2019 med rådmannens kommentarer 

 
PLO SETERSTØA – FORHÅNDSUTTALELSER 
Oppsummering av hver enkelt merknad  
med forslagsstillers og rådmannens kommentarer 
 

Liste over forhåndsuttalelser 
 
Det er mottatt i alt 10 forhåndsuttalelser til varsel om planoppstart. Forhåndsuttalelsene er listet opp 
under, sortert etter avsenderkategoriene offentlig, organisasjon (foretak, velforeninger o.l.) eller 
private, og kronologisk etter dato (innenfor avsenderkategoriene).  
 
Offentlige 
- Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) (datert 25.04.2018) 
- Statens vegvesen (datert 16.05.2018) 
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (datert 23.05.2018) 
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (datert 24.05.2018) 
- Fylkesmannen i Hedmark (datert 24.05.2018) 
- Akershus fylkeskommune (datert 16.08.2018) 
 
Organisasjoner 
- Hafslund Nett (datert 15.05.2018) 
- Seterstøa Vel (datert 24.05.2018) 
 
Private 
- Erik og Anne-Berit Larsen - Gamle Sundveg 25 (datert 24.05.2018) 
- Laura Steponaviciene - Gamle Sundveg 45 (datert 24.05.2018) 
 
Forhåndsuttalene er oppsummert under, sammen med forslagsstillers kommentarer. Kopi av alle 
forhåndsuttalelsene, gjengitt i sin helhet, er samlet i eget vedlegg.  
 
 

Oppsummering av forhåndsuttalelser og forslagsstillers kommentarer 
 
Offentlige: 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) (datert 25.04.2018) 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har 
ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.  
 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, 
nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har dermed ingen 
merknader til varsling om planoppstart.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning: 

Forhåndsuttalelsen tas til orientering.  
 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden 
 
Statens vegvesen (datert 16.05.2018) 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens vegvesen uttaler 
seg som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen 
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport. 
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Statens vegvesen har ikke motforestillinger til at det planlegges ny kryssovergang i forbindelse med 
sanering av dagens kryssing i plan på Seterstøa. Ny løsning for planovergang både for kjørende, 
syklende og gående skal dimensjoneres i tråd med vegnormalene. Dersom tiltaket krysser fv. 175 skal 
utformingen være i henhold til Statens vegvesens håndbøker.  
 
Ut fra det tilsendte materialet ved oppstart er det ikke klart hvilke løsninger som er aktuelle. Det gjør at 
det er vanskelig for Statens vegvesen å gi konkrete innspill når det ikke foreligger informasjon om 
løsninger som kan være realistisk å gjennomføre. Statens vegvesen avventer konkrete innspill inntil 
det foreligger et konkret forslag. Det imøteses dialog om tiltak som berører fylkesvegnettet.  
 
Samtidig informeres det om at det ikke er avsatt midler til tiltak på fv. 175 ved Seterstøa i 
samferdselsplan for fylkesvegnettet i Akershus.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Uttalelsen tas til etterretning. Tilsendt materiale ved planoppstart beskrev mange ulike 
alternativer som fortsatt var til vurdering, i tillegg til løsninger som ikke var forkastet. Innspill fra 
Statens vegvesen imøteses når det foreligger et konkret forslag. Planforslaget vil berøre fv. 
175 Seterstøavegen som forvaltes av Statens vegvesen. Samarbeid med Statens vegvesen 
vil være en viktig forutsetning i det videre planarbeidet.  

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (datert 23.05.2018) 

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 
og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon 
og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 
hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
NVEs generelle innspill ved oppstart av planarbeidet anbefaler bl.a. bruk av NVEs karttjenester som 
viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg, NVEs veileder 2/2017 Nasjonale 
og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging som beskriver hvordan 
interessene bør ivaretas i planen slik at en unngår innsigelse, NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar som beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan 
disse farene bør utredes og innarbeides i planen, og NVEs sjekkliste for reguleringsplan (vedlagt 
forhåndsuttalelsen) for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.  
 
Ved behov for nærmere drøfting ber NVE om at det opplyses tydelig om hva en ønsker bistand til i 
den enkelte saken.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra NVE: 

Forhåndsuttalelsen tas til etterretning. NVEs retningslinjer sjekkliste har vært grunnlag for 
utarbeidelse av ROS analyse og planforslag. 

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (datert 24.05.2018) 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer og se til at nasjonale og 
regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Overordnede føringer for kommunal 
planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i fylkesmannens forventningsbrev til 
kommunene av 1. mars 2018 samt i nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttaler seg kun til området som er innenfor Akershus fylke.  
 
Jordvern: Innenfor planområdet er det områder med dyrket jord. I henhold til jordlovens skal områder 
med dyrket jord ikke brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. I nasjonal jordvernstrategi er det 
et innskjerpet mål om at årlig omdisponering av dyrket jord ikke skal overstige 4 000 dekar nasjonalt. 
To av alternativene berører dyrket jord i Akershus. Alternativ 32800, som ligger nærmest dagens 
krysning, vil medføre omdisponering av noe fulldyrka jord av svært god kvalitet, mens alternativ 32600 
i større grad medfører omdisponering av fulldyrka jord av svært god kvalitet. Begge alternativene deler 
opp jordbruksarealer og gir arronderingsmessige ulemper. Det forutsettes at det tas jordvernhensyn 
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så langt det er mulig, og at det legges opp til avbøtende tiltak for å redusere effektene av 
omdisponering og oppstykking av jordbruksarealer.  
 
Naturmangfold: Innenfor varslet planområde er det i Sør-Odal registrert en gammel barskog med B-
verdi. Naturtypeavgrensningen avgrenses av kommune- og fylkesgrensen. Det kan være slik at denne 
avgrensningen er større enn det som er kartlagt i naturbase. Nes kommune er mangelfullt 
naturtypekartlagt. Det bør derfor gjennomføres en naturtypekartlegging innenfor planområdet for å 
avdekke om det finnes naturtyper med A-verdi eller B-verdi. I størst mulig grad bør inngrep i 
eventuelle naturtyper med A-verdi og B-verdi unngås. Alternativ 32700 og 32300, samt deler av 32600 
kommer i konflikt med skog og bør unngås dersom det er viktige naturverdier der. Det vises til 
naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget og § 12 om lokalisering.  
 
Oppsummering: Fylkesmannen i Oslo og Akershus forventer at videre planlegging tar hensyn til dyrket 
jord og eventuelle naturtyper med A eller B-verdi. Dersom inngrep i jordbruksareal eller naturtyper er 
unngåelig forventes det at alternativer er grundig vurdert, verdiene er vektet og traseen i størst mulig 
grad tar hensyn til de nevnte verdiene.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

- Det er tatt hensyn til jordbruksareal gjennom at veg er lagt i utkant av jordet slik at dette 
ikke splittes opp. Det er vurdert en rekke alternativer. Valgte alternativ er det som ut fra en 
helhetlig vurdering anbefales gjennomført.  

- Det er gjennomført naturtyperegistrering. Planforslaget er justert mot eksisterende 
bebyggelse slik at skogområdene i minst mulig grad påvirkes.  

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. Rådmannen stiller seg 
bak de vurderinger som er gjort vedrørende trasèvalg gjennom den silingsprosess som har blitt 
gjennomført.  
 
 
Fylkesmannen i Hedmark (datert 24.05.2018) 

Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer legges til grunn for planarbeidet. Det 
vises til nasjonale føringer og forventninger. Det forutsettes at forslag til reguleringsplan utarbeides i 
tråd med dette.  
 
Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i 
reguleringsplanen på grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sårbarhet. Dette skal også omfatte 
klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Det kreves at slike vurderinger og analyser 
synliggjøres i plandokumentet. Det vises til ny veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) om samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (2017).  
 
Naturmangfold ved Seterstøa: Varslingsområdet omfatter en mindre del av et areal registrert som 
viktig naturtype (verdi B) i Sør- Odal jf. Naturbase BN000611997. Det er gammel barskog, og det er 
registrert en rødlistet lavart (rynkeskinn – nær truet på rødlista). Ved Disenåvegen er det også en 
registrering av åkerrikse. Det må gjøres en grundig vurdering av virkninger av tiltaket for 
naturmangfold, jf. naturmangfoldloven, og at inngrep i områder med betydning for 
naturmangfoldverdier minimeres. Det vises ellers til uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
siden deler av planområdet ligger i Nes kommune.  
 
Fylkesmannen i Hedmark minner om at SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring 
skal oversendes Statens kartverk Hamar for kontroll.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark: 

- Det er gjennomført ROS analyse som blant annet tar utgangspunkt i veileder fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

- Vurderinger om klimaendringer er behandlet i bl.a. hydrologianalyse og miljøprogram som 
del av teknisk hovedplan for tiltaket.  

- Det er gjennomført en naturtyperegistrering og planforslaget er tilpasset denne 
kunnskapen. 

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. 
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Akershus fylkeskommune (datert 16.08.2018) 

Akershus fylkeskommune (AFK) uttaler seg ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet 
og som fagmyndighet for kulturminnevern.  
 
Uttalelsen var forsinket pga. inkurie hos AFK ved opprinnelig oppstart. Oppdatert grunnlag ble 
oversendt AFK 03.07.2018, med innsnevret planområde som la én prinsippløsning til grunn.  
 
Automatisk fredete kulturminner:  
Tiltaksområdet ligger i et gammelt kulturlandskap. På motsatt side av Glomma er det kjent flere 
gravfelt som ble fjernet i forbindelse med nydyrking på 1920-tallet. Arealet som skal detaljreguleres 
kan ha blitt dyrket opp for første gang i yngre jernalder/middelalder og det vil være relevant å søke 
etter rydningsrøyser og eldre dyrkningslag i undergrunnen. 
 
Plangrensen omfatter om lag 23 daa dyrket mark. Arealet er registrert som uplanert, i Skog og 
landskaps kartdatabase. Topografi og beliggenhet tilsier at det er stort potensial for å gjøre funn av 
automatisk fredete kulturminner uten synlig markering på eiendommen. Fylkesrådmannen vil derfor 
kreve arkeologisk registrering av planområdet, med hjemmel i kulturminneloven § 9.  
 
De totale registreringskostnadene er stipulert til inntil kr 100 824,-. Erfaring tilsier at avklaring av 
forholdet til automatisk fredete kulturminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis 
registreringen ikke er gjennomført før planen legges ut til offentlig ettersyn, kan dette medføre behov 
for forlenget høringsfrist. Tiltakshaver må selv avtale tidspunkt og nærmere vilkår for registreringen 
med AFK. Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, 
spesielt på høsten, bør bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet. Detaljer om 
registreringen er gitt i uttalelsen.  
 
Nyere tids kulturminner: 
Seterstøa er det gamle handelssentrumet for Oppaker, Skogbygda og Skogen. Da jernbanen ble 
åpnet i 1862 ble Seterstøa et viktig handelssted ved Glomma. Stedet hadde flere butikker, bakeri og 
postkontor. Før brua over Glomma ved Funnefoss ble bygget var det ferje over Glomma fra Seterstøa 
til Bjertnes. I 1975 ble ferja lagt ned, og Seterstøa mistet gradvis sin sentrumsfunksjon. Seterstøa 
stasjon ble åpnet samtidig med Kongsvingerbanen i 1862. Stasjonsbygningen ble bygget i sveitserstil 
og er som andre stasjonsbygninger langs Kongsvingerbanen tegnet av arkitektene Schirmer og von 
Hanno. Stasjonen ble nedlagt i 2012. Stasjonsbygning, godshus og hageanlegg er fredet etter 
kulturminneloven. Området Seterstøa er i kommuneplanen for Nes avmerket som LNF-område, med 
hensynssone for kulturmiljø. Dette gjelder ikke bare Seterstøa stasjon, men også et større område 
rundt som inkluderer det gamle sentrumet på Seterstøa. Retningslinjene sier at det ikke kan 
gjennomføres tiltak i hensynssonen som påvirker kulturmiljøet negativt. 
 
Utkastet til reguleringskart, datert 02.07.2018, viser ny planskilt kjøreatkomst og kryssing for gående 
og syklende nord og nordøst for det fredete stasjonsområdet og hensynssonen for kulturmiljø i 
kommuneplanens arealdel. Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket vil komme i god avstand til 
kulturmiljøet og derfor kan aksepteres. Det forutsetter imidlertid at tiltaket vil få en utforming som 
griper inn i landskapet på en mest mulig skånsom måte. AFK har ingen merknader til selve saneringen 
av dagens planovergang, men forutsetter at dette ikke vil påvirke det fredete området med nye 
installasjoner eller tiltak. Når det gjelder tilrettelegging for mulig dobbeltspor ved Seterstøa stasjon må 
reguleringen sørge for at dette blir gjort på en mest mulig skånsom måte som ikke griper inn i det 
fredete området og som spiller på lag med kulturmiljøet for øvrig. Det fredete området må reguleres 
med hensynssone d) (H730) og med bestemmelser som ivaretar hensynet til stasjonsområdet.  
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering:  
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021, som skal ligge til 
grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Øyeren. 
Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Det forutsettes at planen 
legger til rette for og ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den regionale planen. 
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Masseforvaltning:  
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Planen 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det 
forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Fylkesveg: For forhold som gjelder fylkesveg viser AFK til uttalelse fra Statens vegvesen. 
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Akershus fylkeskommune: 

- Tilbakemelding om registrering av automatisk fredete kulturminner tas til etterretning. 
Uttalelsen er blitt forsinket fra AFK, som kan bidra til forsinket framdrift pga. krav om 
registrering av kulturminner.  

- Det registreres at AFK er opptatt av hensynet til vern av stasjonsområdet, og at løsningen 
vist i oversendelsen 3/7 (som vil tilsvare reguleringsforslaget) aksepteres av AFK. AFKs 
innspill om reguleringsformål og bestemmelser tas til etterretning.  

- Reguleringsplanen vil ikke påvirke regional plan for vannforvaltning og 
overvannshåndtering.  

- Reguleringsplanen vil ikke påvirke regional plan for masseforvaltning.  
- Med hensyn til kontakt med Statens vegvesen vises det til kommentar til deres 

forhåndsuttalelse.  
 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. 
 
 
Organisasjoner: 
 
Hafslund Nett (datert 15.05.2018) 

Hafslund Nett (HN) har etter energiloven områdekonsesjon i Nes kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og ta hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg kan det tas kontakt med 
Geomatikk.  
 
HN opplyser om tegneregler for inntegning på plankart.  
 
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Hafslund Nett: 

Forhåndsuttalelsen tas til etterretning. Eksisterende elektriske anlegg i området er hensyntatt i 
planleggingen. Bane NOR vil ta kontakt med Hafslund nett i detaljplan- og byggefase. 

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. 
 
Seterstøa Vel (datert 24.05.2018) 

Seterstøa Vel og oppsittere som har engasjert seg har gjennomgått mulige problemstillinger og samlet 
dette til en felles uttalelse som grunnlag til planutkast, slik at man kan ta hensyn til de forhold som har 
betydning for valgt av løsning.  
 
Seterstøa ligger på grensen mellom Akershus og Hedmark. Dette har medført at stedet er blitt 
betraktet som en «utkant» både på kommune- og fylkesnivå og dermed oversett i regionale 
utviklingsplaner. Seterstøa Vel oppfatter imidlertid at stedet begynner å bli modent for utbygging av 
følgende årsaker:  
 
1. Stedets attraktivitet har de siste årene økt betraktelig på grunn av boligpris presset i Akershus. 
2. Endrede rammebetingelser for passasjerer med jernbanen da parkeringskapasitet på Årnes er 

sprengt. Årnes har i tillegg begrensede utviklingsmuligheter uten å bygge ned dyrket mark. 
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3. Timetogene som tidligere gikk fra Årnes, og som nå går fra Kongsvinger har aktualisert bruk av 
stasjonen på Seterstøa. Stasjonen ble nedlagt samtidig som man utvidet togtilbudet nordøstover. 
Pendlere vil nå kunne benytte stasjonen på Seterstøa.  

4. Man har nå «oppdaget» at Auli-Rånåsfoss egentlig er naturlig å se i sammenheng. Det samme vil 
skje med Seterstøa på ett eller annet tidspunkt.  

5. Ny E16 (4-felts veg) vil sannsynligvis bli flyttet til sør/østsiden av Glomma og på grunn av 
industrien på Maarud vil stedet få en nær avkjøring fra denne hovedvegen. Valgt løsning bør ta 
hensyn til denne traseen og plassering av avkjøring.  

6. Det er hevdet at bussholdeplassene ikke benyttes. For tiden er det flere store busser (skolebusser 
på 12 og 15 meter) og noen mindre. Disse passerer jernbaneovergangen for å snu på 
stasjonsområdet på vestsiden av jernbanen. 

7. Seterstøa er et mye benyttet utgangspunkt for flere turløyper som vedlikeholdes av Nes turlag. 
Parkeringen ved stasjonen benyttes i dag av turgåerne og det står ofte 6-7 biler parkert i 
forbindelse med dette.  

 
Innspill til løsninger fra oppsittere og velforening:  
 
1. Man må benytte en tidshorisont på minimum 25 år når man planlegger prosjektet. En kortere 

planleggingshorisont må ha en solid begrunnelse. Dette betyr at man ikke må blokkere for en 
løsning hvor det blir mulig å benytte Seterstøa stasjon for togstopp.  

2. Løsningen må ikke være utsatt for stenging på grunn av stadig økende hyppighet av store 
flommer i Glomma. Dette betyr i praksis at alle løsninger med kulvert ikke er realiserbare. 

3. Omkjøring via Maarud, over fabrikkområdene og ca. 2,5 km ekstra lengde når man kommer fra 
sør er uakseptabelt. 

4. Utgangspunkt for videre planlegging blant de foreløpig skissene må basere seg på justert 
alternativ 32600.  

5. Eksisterende bru (en nedgradert bilbru til fotgjengerbru) forblir en fotgjengerbru for turgåere (del 
av mye benyttet turløype og for adkomst til bade- og båtplass). 

6. Fv. 175 forskyves lenger østover slik planen har vært helt siden 60-tallet (dette er årsaken til at 
Disenåvegen ble tillatt bygd på slutten av 60-tallet). Dette betyr følgende: 

o En vesentlig kortere bru, med trygg fjellgrunn på begge sider av jernbanen. 
o Tar hensyn til trafikk både fra nord og sør. 
o Gir enkel sanering av flere avkjørsler til fv. 175. 
o Vegen blir kortere og man fjerner en farlig sving. I tillegg til at trafikken begynner å nærme 

seg 3.000 biler i døgnet er det en stor andel tungtrafikk knyttet til tømmertransport, 
virksomheten på Maarud og industriområder på Disenå og Skarnes sør-øst. 

o Det tas marginalt mer dyrket mark som allikevel vil bli så oppstykket at det ikke er aktuelt 
å beholde resten som dyrket mark. 

o Det aktuelle jordet en dårlig bonitet og lang skyggetid. Jordstykket kan i dag ikke være 
lønnsomt å drive og har ofte ligget brakk. 

o Løsningen sikrer både sørlig og nordlig adkomst. Skissens løsning tar ikke hensyn til 
trafikk fra nord. 

7. Vegen svinges ikke nordover mellom bru og Glomma. Ved å holde den i rett linje nesten rett vest 
(litt sørlig retning) vil man få fjellgrunn (og unngå myrområde) på hele strekningen. Vegen blir 
kortere til alle berørte boliger.  

8. Området Seterstøa og Maarud har i dag en svært svak internettdekning med ca. 6 km kobbertråd 
for fast internettlinje. Telenor anbefaler ikke fast forbindelse. Internett over mobilnettet er ikke 
bedre. Det må sammen med veganlegget legges ned fiberkabel med en fibersplitt fra 
fiberkabelen som går langs jernbanelinjen.  

 
Kart som viser planskisse av forslaget er vedlagt forhåndsuttalelsen.  
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Seterstøa Vel: 

Planforslaget legger ikke begrensninger for fremtidig togstopp, eller passasjerutveksling, på 
Seterstøa stasjon. Det er valgt et brualternativ som ikke er flomutsatt. Eksisterende gang- og 
sykkelbru behandles ikke i planforslaget, men lav standard på bru og kommende oppgradering 
på kjøreledninger vil innebære at eksisterende gangbru må rives. Det skal søkes tilpasninger 
slik at «Maarudrunden» opprettholdes som turveg.  
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Omlegging av fv. 175 er vurdert, men er ikke en del av planforslaget da dette vil gi høye 
kostnader uten at forslaget vurderes til å være bedre enn det anbefalte alternativet.  
Kjørevegen er rettet ut mellom bru og Gamle Sundsveg.  
 
Internettforbindelse er ikke en del av planforslaget. Dette må tas opp med ansvarlig 
myndighet/selskap.  

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. Hensynet til stasjonen 
og en eventuell framtidig trafikkendring på stasjonen synes ikke påvirket ved gjennomføring av 
planforslaget. Rådmannen vurderer flere av momentene til å tilhøre andre prosesser enn foreliggende 
reguleringsplanprosess. 
 
Private: 
 
Erik og Anne-Berit Larsen - Gamle Sundveg 25 (datert 24.05.2018) 

Bruløsning merket 32600 i nærheten av eksisterende gangbru vil være den beste løsningen. På 
vestsiden av jernbanen kan traséen legges i en mer rett linje på nordsiden av eiendommene og tettere 
inntil bebyggelsen, vegen vil da bli på fjellgrunn nesten hele vegen ned mot Glomma. 
 
Løsningen med kulvert sentralt på Seterstøa vurderes som utfordrende bl.a. mht. flom, ved at den vil 
ligge lavere enn Glomma (jf. bilde som del av uttalelsen, tatt i mai 2018, noen dager før flomtopp i 
Glomma).  
 
I tillegg kan hensyn til kulturminner og jordvern være utfordrende. Dette vil også ødelegge hele 
sentrum ved stasjonen med et dominerende vegsystem, som bl.a. vil innebære voldsom vegskjæring 
og oppgraving av det meste av jordet mellom jernbane og bebyggelse, for å kunne komme lavt nok 
med kulvert. Alternativet 32800 vil også ødelegge to bebygde tomter, hvor vegen vil havne veldig nær 
boligene. Store deler av uteområdene til disse eiendommene vil forsvinne og eiendom-/tomteverdi 
forringes. 
 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Erik og Anne-Berit Larsen: 

Alternativer med flomrisiko og nærføring til eksisterende bebyggelse er silt bort og skal ikke 
reguleres. Kjørevegen er rettet ut mellom bru og Gamle Sundveg. 

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar. 
 
Laura Steponaviciene, Gamle Sundveg 45 (datert 24.05.2018) 

- Det stilles spørsmål om det ikke er mulig med en løsning med bru på nåværende krysningspunkt.  
- Hvis det har ikke var risiko for flom ville alternativ 32800 være en god løsning. 
- I alternativ 32600 vurderes det å holde traseen i rett linje nesten rett vest (litt sørlig retning) slik at 

man vil få fjellgrunn (og unngå myrområde) på hele strekningen. Beboerne på Gamle Sundveg 45 
er svært uenig i dette, og ønsker ikke vegen nærmere huset pga. bekymringer om støy.  

 

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelse fra Laura Steponaviciene: 

Det er vurdert løsning ved eksisterende kryssing. Det vil være teknisk vanskelig å 
gjennomføre og ha høye kostnader. Et slikt alternativ vil også være i konflikt med kulturverdier 
på Seterstøa. Det vil bli svær lav trafikk på ny veg og støybelastningen vil være marginal.  

 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden og forslagstillers kommentar til denne. 


