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1 SAMMENDRAG 
Forslagsstiller er Bane NOR.  

Hensikten med planforslaget 
Hensikten med planforslaget er primært å bedre trafikksikkerheten ved sanering av eksisterende 
planovergang på Seterstøa. Planoverganger innebærer en risiko for uhell eller uaktsomhet som kan 
medføre død eller alvorlige skader.  

Historisk utvikling og dagens situasjon 
Seterstøa er helt nord i Nes kommune, nær grensen til Sør-Odal kommune. Seterstøa er et 
forholdsvis lite sted i dag, men var historisk et knutepunkt for øst- og vestsiden av Glomma. Seterstøa 
stasjon ble åpnet samtidig med Kongsvingerbanen i 1862. Stasjonen ble lagt ned i 2012 i forbindelse 
med ny grunnrutemodell for jernbanetrafikken i Østlandsområdet. Stasjonsområdet ble fredet etter 
kulturminneloven i 1996. Ca. 10-15 boliger ligger i området vest for fylkesvegen på Seterstøa, 
avgrenset av jernbanen og Glomma. 

Figur 1-1: Prinsippskisse av planforslaget  på Seterstøa. Løsningen innebærer ny bru over jernbane og fylkesveg 
like nord for tettbebyggelsen på Seterstøa.  
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Silingsprosess 
Som ledd i utarbeidelsen av planforslaget er det gjennomført en omfattende silingsprosess, hvor det 
er sett på et stort spekter av ulike løsninger. Løsninger ble blant annet drøftet i forbindelse med 
utsending av materiale til forhåndsuttalelse og i offentlig møte i Nes kommune.  

Det er bl.a. sett på løsninger i kulvert (undergang) nær Seterstøa stasjon, bruløsninger sentralt og like 
nord for Seterstøa, og ulike vegtraseer i nord (delvis i Sør-Odal kommune). I tillegg er det er det også 
vurdert en løsning som tar i bruk vegforbindelse via Maarud (stengt med bom i dag).  

Planforslaget 
Planforslaget (se prinsippskisse i figur 1-1) viser ny atkomstveg fra fv. 175 (Seterstøavegen) til 
Seterstøa vest for jernbanen (Kongsvingerbanen) og fylkesvegen.  

Løsningen innebærer at det blir etablert planfri kryssing av jernbanen på Seterstøa. Etter etablering av 
ny løsning vil eksisterende planovergang stenges.  

Vegløsningen tilrettelegger for bruk av gående og syklende, dvs. at det er forutsatt blandet trafikk pga. 
svært lav trafikk, og bruk av vegskulder.  

Eksisterende gangbro over jernbanen planlegges fjernet i forbindelse med etablering av nytt KL-
anlegg (kontaktledningsanlegg).  

Virkninger 
Reguleringsplanforslaget innebærer en avveining av ulike virkninger.  

Bakgrunn for utarbeidelse av planforslaget er primært å bedre trafikksikkerheten ved sanering av 
eksisterende planovergang på Seterstøa. Planoverganger innebærer en risiko for uhell eller 
uaktsomhet 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 bidra til økt sikkerhet og fjerne ventetid for kjørende og gående/syklende, men gi 
noe lengre avstander, og barriere-effekten av veg og jernbane kan oppleves som større. 
Gangavstandene er likevel vurdert som akseptable.  

Tiltaket tilrettelegger samtidig for ev. fremtidig dobbeltspor, og åpner for økt anvendelig lengde av 
kryssingsspor og potensielt økt kapasitet og fleksibilitet for togtrafikken.  

Planforslaget innebærer også en avveining av interessemotsetninger mellom jordvern og trafikale 
løsninger Planforslaget innebærer arealbeslag av jordbruksareal på østsiden av fylkesvegen på 
Seterstøa. Traseen er imidlertid lagt i en større bue som berører dyrket mark minst mulig. Det er i 
silingsprosessen også vurdert en variant som ville gi kortere avstander for kjørende, gående og 
syklende, men samtidig berøres arealet med dyrket mark i langt større grad enn planforslaget.  

Risiko og sårbarhetsanalyse 
ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) er utrykt vedlegg til planen. Det stilles krav til ROS-
analyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven. ROS-analysen viser at tiltaket som 
planlegges bygget 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.  
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Bane NOR har satt i gang et prosjekt som omhandler eksisterende planoverganger på 
Kongsvingerbanen. Prosjektet omfatter plan- og prosjekteringsoppgaver på følgende steder:  

- Seterstøa i Nes kommune, Akershus fylke (grenser til Sør-Odal kommune i Hedmark fylke) 
- Sander i Sør-Odal kommune, Hedmark fylke 
- Magnor i Eidskog kommune, Hedmark fylke 

Hensikten med planarbeidet er primært å forbedre trafikksikkerheten ved å finne løsninger som 
tilrettelegger for sanering av jernbanens planoverganger. Dette innebærer fjerning av eksisterende 
planovergang, som erstattes av planskilt (bru eller undergang) kjøreatkomst og kryssing for gående og 
syklende. Dette vil også fjerne ventetiden for kryssende.  

Bane NORs målsetting på sikt er å sanere alle eksisterende planoverganger, fordi planoverganger 
alltid innebærer en risiko for uhell eller uaktsomhet som kan medføre død eller alvorlige skader. Det er 
derfor et langsiktig og omfattende arbeid i gang med å fjerne planoverganger. Planskilte overganger 
vil bidra til økt sikkerhet og fjerne ventetid for kjørende og gående/syklende.  

Samtidig skal det tilrettelegges for ev. framtidig dobbeltspor (bl.a. mht. bredde) der dette ikke allerede 
er gjort. På kortere sikt åpner tiltakene for økt anvendelig lengde av kryssingsspor og økt kapasitet og 
fleksibilitet for togtrafikken.  

  

Figur 1-1: Oversiktskart - Bane NORs pågående prosjekter for sanering av planoverganger på 
Kongsvingerbanen.  
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2.2 Forslagsstiller, planfaglig og jernbaneteknisk konsulent 

Bane NOR SF er forslagsstiller for planen.  

Asplan Viak AS er plankonsulent for utarbeidelse av reguleringsforslaget. NIRAS Norge AS er 
jernbaneteknisk konsulent.  

2.3 Vurdering i forhold til KU-forskriften 

Planforslaget behandles etter plan- og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008 nr. 71, og tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) av 21. juni 2017 nr. 854.  
 
Tiltaket anses som ikke KU-pliktig ved at det ikke vil overskride investeringskostnader på mer enn 750 
mill. kr. (jf. KU-forskriftens § 6 og vedlegg I nr. 7e), og det vurderes at tiltaket ikke vil få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn (jf. KU-forskriftens § 10).  
 
  

Figur 2-2: Hensikten med planen: Fra planovergang over toglinjen (til høyre i illustrasjonen) til trafikksikkerhets-
fremmende kryssing i kulvert eller bru (til venstre i illustrasjonen).  
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3 EKSISTERENDE FORHOLD 
Kapittelet gir en relativt kortfattet beskrivelse av eksisterende forhold på Seterstøa. Der det er behov 
omtales eksisterende forhold mer i detalj i kap. 7 om virkninger av planforslaget.  

3.1 Overordnet beskrivelse av stedet 

Seterstøa er et lite sted i dag, men var historisk et 
knutepunkt for øst- og vestsiden av Glomma.  

Seterstøa stasjon ble åpnet samtidig med 
Kongsvingerbanen i 1862. Stasjonsbygningen ble 
bygget i sveitserstil og er som andre 
stasjonsbygninger langs Kongsvingerbanen, tegnet av 
arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von 
Hanno. Stasjonen ble lagt ned i desember 2012 i 
forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for 
jernbanetrafikken i Østlandsområdet. Stasjonsbygning 
m.m. er fredet etter kulturminneloven i 1996.  

Ca. 10-15 boliger ligger i området vest for fylkesvegen 
og avgrenset av jernbanen og Glomma. 
Bevegelsesmønster er i stor grad rettet sørvestover 
mot kommunesenteret Årnes.  

Fabrikkanlegget til Maarud ligger nord for Seterstøa, i 
Sør-Odal kommune, med atkomst via privat veg til fv. 
175 i Sør-Odal. Veg fra Maarud til bebyggelsen på 
Seterstøa (Gamle Sundveg) er stengt med bom ca. på kommune/fylkesgrensen.  

Figur 3-1: Oversiktskart Seterstøa. Eksisterende planovergang på jernbanen er markert med rød sirkel.  

Figur 3-2: Kartutsnitt Seterstøa 
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Figur 3-3: Seterstøa, befaringsbilder fra planområdet 
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3.2 Trafikkforhold 

Vegtrafikk 

Figur over viser trafikktall på vegnettet i området, hentet fra Statens vegvesens database. Tyngden av 
vegtrafikken benytter E16 Kongsvingervegen på nordsiden av Glomma i størrelsesorden 10.000 i ÅDT 
(årsdøgntrafikk). På sørsiden av Glomma har fv. 175 Seterstøavegen ca. 2800 i ÅDT. Skiltet hastighet 
på fv. 175 er 60 km/t.  

Det eksisterer ikke data for atkomstvegen Gamle Sundveg på Seterstøa, men trafikken til/fra ca. 10-15 
husstander er svært liten. Det er noe trafikk tilknyttet badeplass ved Glomma.  

Eksisterende gangatkomst er i dag via kryssing i plan ved stasjonen, eller via gangbru over jernbanen 
ca. 200 m nord for Seterstøa stasjon.  

Det er busslommer ved eksisterende plankryssing, men det er ikke regulære ruter som stopper i disse 
lommene.  

Jernbanetrafikk 
Seterstøa er tidligere stasjon på Kongsvingerbanen, som i dag har trafikk både med gods- og 
persontog. Strekningen er en internasjonal godsforbindelse mellom Østlandet og Sverige. Den brukes 
også til godstransport mellom Østlandet og Nord-Norge via Sverige og til Narvik.  

Kongsvingerbanen er en av landets mest trafikkerte strekninger på enkeltsporet bane. I henhold til 
ruteplan for 2018 er det på det meste daglige avganger med 68 tog i sum begge retninger.  

Banen trafikkeres av regiontog, fjerntog og godstog i ordinær drift. Regiontog er persontransport 
mellom storbyer og regionalt omland samt knutepunktstoppende i forstad. På Kongsvingerbanen 
representeres dette av Flirt-togene med halvtimesavgang i rush og ellers timesavgang mellom Oslo 

Figur 3-4: Trafikktall på vegnettet ved Seterstøa (Kilde: vegvesen.no/vegkart) 
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(Asker) og Kongsvinger. Fjerntog er persontransport mellom storbyer, landsdeler og/eller andre land. 
Fjerntog representeres av SJ-togene, som er et svensk togselskap med tog mellom Oslo og 
Stockholm.  

Kongsvingerbanen er en av landets fire internasjonale jernbanestrekninger og er, foruten Ofotbanen, 
den med mest godstrafikk. Alle godstog (kombitog) mellom Oslo (Alnabru) og Narvik trafikkerer 
Kongsvingerbanen og det svenske banenettet til Ofotbanen i nord. Det er også annen import- og 
eksportgods mellom Sverige og Alnabru, tømmertransport fra tilstøtende baner og eksport av flis eller 
tømmer til Sverige.  

Trafikken på Kongsvingerbanen fordeler seg ujevnt over både dag, uke og år. Dette er typisk for en 
etterspurt og enkeltsporet bane. I morgenrushet fra Kongsvinger til Oslo er det 3 avganger for 
persontog mellom kl. 07 og 08, deretter faller intervallet ned til èn gang pr. time. På ettermiddagen fra 
Oslo er antall persontog opp i 2 pr time mellom kl. 15 og 16. På dagtid er det sjelden (eller ingen) 
godstog. Disse kjører strekningen mellom kl. 23 og 08, til sammen 10 tog tirsdager.  

Figur 3-5: Skjematisk fremstilling av Kongsvingerbanen (Lillestrøm-Magnor/Charlottenberg). Seterstøa ligger 
mellom Årnes stasjon og Skarnes stasjon, ca., 8 km nordøst for Årnes og ca. 12 km sørvest for Skarnes. (Kilde: 
Bane NOR) 

Figur 3-6: Dagens trafikktall på jernbanen (2016) (Kilde: Jernbanedirektoratet) 
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Det går i tillegg 7 godstog mellom kl. 16 og 23. Det er tettest godstrafikk i perioden 02-03 med til 
sammen 4 godstog i den ene timen. Fra kl. 15 passerer godstog strekningen som regel med ett tog pr. 
time mellom persontogene. Godstog kjører med ulike toglengder på Kongsvingerbanen. De lengste 
godstogene er 630 meter.  

Kongsvingerbanen har i hovedsak horisontalkurvatur tilpasset toghastighet 130 km/t mellom 
stasjonene. Men det er flere unntak med langt lavere hastighet 90-100 km/t der kurvatur begrenser 
hastigheten. I tillegg til en del stasjoner med avviksspor med hastighet nede i 60 km/t, og noen steder 
kun 20 km/t. Sporet er mange steder i god nok stand til at tog kan kjøre i 160 km/t, men er i dag 
begrenset til 130 km/t pga. signalsystem og kontaktledningsanlegg.  

3.3 Støysituasjon 

Figuren over viser Statens vegvesens støyvarselkart for veger. Kartene viser at vegtrafikkstøyen i 
området er ubetydelig og primært knyttet til E16 på motsatt side av Glomma.  
 
  

Figur 3-7: Støyvarselkart veg, for hhv. Nes kommune (til venstre) og Sør-Odal kommune (til høyre) (Kilde: Statens 
vegvesen) 
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3.4 Arealbruk og andre forhold 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) sitt arealressurskart (se figur under) gir et bilde av arealbruken 
på Seterstøa. (Arealressurskartet forteller om arealtilstand, men ikke spesifikk bruk/drift av dyrket mark 
og skog).  

Bebyggelse 
Bebyggelsen på Seterstøa er primært konsentrert på vestsiden av Kongsvingerbanen, og like nord for 
Seterstøa stasjon. Det er også noe bebyggelse på østsiden av jernbanelinjen og fylkesvegen.  
 
Dyrket mark 
Dyrket mark fremgår av figur 3-8 (NIBIOs kartlegging angir tilstand, ikke spesifikk bruk/drift). Det 
største jordbruksarealet på Seterstøa er jordet øst for jernbanen/fylkesvegen, delt i to eiendommer 
med forskjellige grunneiere.  

Skog / Naturmangfold 
Store skogeiendommer omgir tettstedet på Seterstøa. På Sør-Odal siden på Maarud, på nordsiden av 
bekken, er det en registrert naturtypelokalitet (gammel granskog). Ifølge Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus er naturmangfold i Nes kommune mangelfullt registrert.  

Grunnforhold 
Løsmassekart viser antatte grunnforhold. Antatte løsmasser i det aktuelle området er elveavsetning 
med tynn marin avsetning i nord.  

Figur 3-8: Arealtilstand Seterstøa (Kilde: Nes kommune / AR5 (arealressurskart), NIBIO) 
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Det er gjennomført grunnboringer i området med utgangspunkt i aktuelle kryssingsalternativer. 
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.  

Skole 
Skolebarn sogner til skole i kommunesenteret Årnes (sør for Seterstøa). Ifølge forhåndsuttalelser 
passerer skolebusser jernbaneovergangen for å snu på stasjonsområdet på vestsiden av jernbanen.  

Rekreasjon/friluftsliv 
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.  

Figur 3-9: Grunnforhold Seterstøa / løsmassekart (kilde:  Norges geotekniske undersøkelse – NGU.no) 
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Kulturminner / Seterstøa stasjon 

Kulturminner på Seterstøa er primært knyttet til Seterstøa stasjon og miljøet rundt.  

Seterstøa stasjon ble åpnet samtidig med Kongsvingerbanen ferdigstillelse i 1862. I 1966 ble 
stasjonen fjernstyrt og året etter ble bemanningen nedlagt.  

Stasjonsbygningen ble bygget 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.  

Stasjonen ble lagt ned i desember 2012 i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for 
jernbanetrafikken i Østlandsområdet. 

Stasjonsbygning, godshus m/hestebom, plattform og hage er fredet etter kulturminneloven i 1996. 
Seterstøa stasjon er 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 negativt rundt Seterstøa stasjon og gamle sentrum.  

*** 

Der det er behov omtales eksisterende forhold mer i detalj i kap. 7 om virkninger av planforslaget.  

  

Figur 3-10: Bilde av Seterstøa stasjon sett mot nord, Seterstøavegen til høyre i bildet. (Kilde: Bane NOR) 
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3.5 Eiendomsforhold 

Illustrasjonen over viser eiendomsstrukturen i området på Seterstøa. Eiendomsgrenser er vist med 
rød strek. (Eiendommer som er eid av Bane NOR SF er markert i blått på figuren).  

Tabellen under angir eiendommer som er innenfor eller grenser direkte opp til planområdet.  

Tabell 3-1 Eiendommer i eller grensende til planområdet (Kilde: Matrikkelen).  
Gnr./bnr. Beskrivelse / kommentar 

231/7 Jernbanelinjen forbi Seterstøa, inkl. Seterstøa stasjon og et område nord for 
stasjonen. Grunneier: Bane NOR.  

Figur 3-11: Eiendomsforhold i området på Seterstøa (eiendommer eid av Bane NOR er markert i blått) (Kilde: 
Matrikkelen) 
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239/32 Seterstøavegen, fv. 175 i Nes kommune. Vegeier: Statens vegvesen / 
Akershus fylkeskommune 

0/0 Gamle Sundveg. Uregistrert veggrunn. Nes kommune reell 
grunneier/vegholder.  

142/1 Eiendom på østsiden av jernbane/fylkesveg på Seterstøa. En del av 
eiendommen er dyrket mark.  

142/6 Større eiendom i Nes kommune, primært skog. En mindre del av eiendommen 
er dyrket mark øst for jernbanen/fylkesvegen på Seterstøa. En del av samme 
gnr./bnr. på Seterstøa er skogsområde på vestsiden av jernbanen, helt nord 
mot grensen til Sør-Odal kommune.  

142/7 Eiendom sør på Seterstøa, mellom jernbane og fv. 175.  
142/8 Atkomstveg fra Gamle Sundveg.  
142/14 Eiendom på Seterstøa øst for jernbane og fv. 175. 
142/19 Eiendom på Seterstøa vest for jernbane og fv. 175. 
142/29 Eiendom på Seterstøa vest for jernbane og fv. 175. 
142/36 Eiendom på Seterstøa vest for jernbane og fv. 175. 

142/25 og 142/37 Eiendommer på Seterstøa vest for jernbane og fv. 175. 
142/41 Mindre eiendom (garasje) på Seterstøa vest for stasjonen. 
142/45 Skogseiendom på vestsiden av jernbanelinjen og like nord for bebyggelsen på 

Seterstøa.  
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
Kapittelet beskriver formell planstatus i henhold til gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner, 
andre relevante planer og utredninger, og statlige rammebetingelser.  

4.1 Overordnede planer 

Kommuneplan 

Kommuneplan for Nes er fra 2015, og kommuneplan i Sør-Odal er fra 2013. Området er i 
kommuneplanen disponert til LNF-område, med hensynssone for kulturmiljøet i området – dvs. ikke 
bare Seterstøa stasjon, men et større område rundt (sveitservillaer). Retningslinje sier at det ikke kan 
gjennomføres tiltak i hensynssonen som påvirker kulturmiljøet negativt rundt Seterstøa stasjon og 
gamle sentrum. Område med hensynssone eksplosjonsfare er vist rundt anlegget til Maarud (som 
ligger på Sør-Odalsiden).  

KDP for kulturminner og kulturmiljøer 
Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Nes kommune 2017-2030 
ble vedtatt 27.11.2017.  

Tilsvarende som i kommuneplanen (se 
over) er Seterstøa i KDP angitt som 
hensynssone for kulturminner og 
kulturmiljø. Begrunnelse for hensynssonen 
er at området rundt det gamle sentrum på 
Seterstøa blir bevart. Stasjonen, godshuset 
og hageanlegget er vedtaksfredet, og 
omgivelsene rundt tar hensyn til dette 
anlegget, men også de strukturer som er 
med på å bygge opp under historien på 
Seterstøa. KDP angir retningslinjer for 
hensynssonen. 

Figur 4-1: Utsnitt fra kommuneplanene i Nes kommune (2015) og Sør-Odal kommune (2013) (Kilder: 
Kartløsninger for Nes kommune / Sør-Odal kommune) 

Figur 4-2: Hensynssone for Seterstøa i kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer. (Kilde: Nes kommune).  
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Regionale planer 
- Regional plan for vannforvaltning: Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for 

vannforvaltning 2016-2021. Planen sier at i alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning lokalt. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Øyeren. Tiltaket 
vil ikke påvirke regional plan for vannforvaltning og overvannshåndtering.  

- Regional plan for masseforvaltning: Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av 
fylkestinget 24.10.2016. Planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og 
helhetlig masseforvaltning i fylket. Reguleringsplanen vil ikke påvirke regional plan for 
masseforvaltning.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

På reguleringsplannivå er det aktuelle planområdet på Seterstøa uregulert, som det fremkommer av 
figuren over.  

  

Figur 4-3: Gjeldende reguleringsplaner i området. Kartutsnitt til venstre: Aktuelt planområde ved Seterstøa er 
uregulert (regulert byggeområde nord for Glomma er Bjertnes, vedtatt i 2014). Utsnitt til høyre: Uregulert situasjon 
i Sør-Odal. (Kilder: Kartløsninger for Nes kommune / Sør-Odal kommune) 
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4.3 Andre planer og utredninger 

E16 Nybakk-Slomarka (tidligere rv. 2) 
Statens vegvesen Region øst planlegger utbygging av E16 til firefelts veg mellom Kløfta og 
Kongsvinger (tidligere rv. 2), som berører to fylker og fire kommuner.  

Prosjektet har en lengre forhistorie og planprosessen med konsekvensutredning (KU) utarbeidet på 
slutten av 1990-tallet, med utarbeidelse av kommunedelplan i 2000-2002. Anbefaling fra SVV var 
alternativ NORD. Etter innsigelse og vedtak om alternativ SØR i Sør-Odal kommune avklarte 
Miljøverndepartementet innsigelsen i 2003 med innstilling om alternativ NORD.  

I 2007 ble det gjennomført offentlig ettersyn av reguleringsplan for delstrekningen Slomarka–
Kongsvinger og KU for hele strekningen Nybakk–Kongsvinger. Reguleringsplan for delstrekningen 
Slomarka-Kongsvinger i Sør-Odal kommune ble vedtatt 18.12.2008, bygget og åpnet for trafikk i 2014.  

Figur 4-4: Kart over hele strekningen E16 Nybakk-Slomarka. (Kilde: Statens vegvesen) 

Figur 4-5: Alternative vegløsninger for E16 vurdert av Nye Veier (sirkler som er vist angir 
befolkningskonsentrasjoner). (Kilde: Nye Veier AS) 
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Planprogram for delstrekningen Nybakk-Slomarka ble fastsatt i 2014-2015, men er foreløpig ikke 
videreført som reguleringsplan fordi Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Nye 
Veier om en ny gjennomgang med tanke på kostnadskutt. Nye Veier har vurdert tre alternativer.  

Samferdselsdepartementet har vinteren 2019 (11. januar) tildelt Nye Veier oppdraget med utbygging 
av E16 gjennom Nes og Sør-Odal. Det er foreløpig ikke valgt eller vist hvilken trasé Nye Veier vil 
jobbe med videre i prosjektet.  

4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (fastsatt 26.09.2014) 
har som hensikt å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer 
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til samspill mellom kommuner, stat og utbyggere 
for å sikre god steds- og byutvikling.  

RPR for barn og planlegging 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (fastsatt 1995, sist revidert 2016) har som hensikt å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen. Retningslinjene skal bidra til å synliggjøre og styrke barn og 
unges interesser planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene 
bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og 
byggesaksbehandling, og gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn/interesser.  

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, utarbeidet av Kommunal- og 
regionaldepartementet, ble vedtatt 12. juni 2015. Forventningene er knyttet til tre hovedtema: Gode og 
effektive planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder.  

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunal planlegging 2018 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 understreker blant annet at 
klimautfordringene er store, og planlegging er et viktig virkemiddel for å få til en reduksjon av 
klimagassutslipp og tilpasninger til endret klima. Det forventes at kommunene følger opp dette i areal- 
og transportplanlegging, i klima- og energiplaner og i de konkrete arealplanene. Integrering av 
boligsosiale hensyn i planleggingen og satsing på de mellom 0-24 år er prioriterte områder.  
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5 PLANPROSESSEN 
Kapittelet gir en beskrivelse av planprosessen, inkludert en kortfattet omtale av silingsprosessen og 
vurdering av mulige alternativer.  

5.1 Oppstartsmøte med kommunen 

Oppstartsmøte mellom forslagsstiller Bane NOR og planmyndighet Nes kommune ble avholdt 
13.03.2018. I oppstartsmøtet ble blant annet ulike løsninger drøftet (se omtale av silingsprosessen 
under).  

Siden tiltaket potensielt også kunne berøre områder i Sør-Odal ble planen drøftet i oppstartsmøte med 
Sør-Odal kommune samme dag som Nes kommune, 13.03.2018.  

5.2 Silingsprosess 

 
Figur 5-1: Seterstøa, oversiktstegning av ulike løsningsalternativer vurdert i løpet av silingsprosessen.  
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Bane NOR har gjennomført en silingsprosess med vurdering av mange ulike løsninger. Dette ble blant 
annet drøftet innledningsvis i oppstartsmøte med Nes kommune (se over), og senere i offentlig møte 
(se under), som ga verdifulle innspill til silingsprosessen og valg av løsning som er foreslått i 
reguleringsplanen.  

Oversiktstegning i figur 5-1 på forrige side viser ulike løsningsalternativer som er vurdert i løpet av 
silingsprosessen (figuren er likevel ikke uttømmende på alle mulige løsninger som har vært vurdert, 
blant annet siden flere løsninger er vurdert mer konseptuelt og ikke tegnet ut på dette nivået).  

5.2.1 Løsninger i sør nær Seterstøa stasjon 

Dagens kryssing med jernbanen i plan ligger nær Glomma i en trengt situasjon. Et brualternativ over 
dagens kryssing ville gitt en stor, dominerende og kostbar konstruksjon som ikke er ansett å være 
realistisk å gjennomføre, er i potensiell konflikt med nærhet til stasjonsmiljø (føringer om bevaring), og 
er følgelig ikke gått videre med.  

Det er vurdert ulike kulvertløsninger under jernbane og fylkesveg sentralt på Seterstøa, like nord for 
stasjonsbygningene. Figur 5-2 under viser detaljtegninger av to prinsipielt ulike løsninger der den ene 
er med sørvendt trasé (betegnet 32500 i figur 5-1) og den andre med nordvendt trasé (betegnet 32800 
i figur 5-1).  

Figur 5-2: Seterstøa, like nord for stasjonsområdet. Foreløpige prosjekteringslinjer av to prinsipielt ulike løsninger 
er vurdert, der den ene er med sørvendt trasé (betegnet 32500) og den andre med nordvendt trasé (betegnet 
32800). 

32500 

32800 
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Disse løsningene er utfordrende pga. grunnvannstand og vil være utsatt i flomsituasjoner, og mulig 
konflikt (nærhet) til vernehensyn knyttet til bygningsmiljøet ved stasjonen. Linje 32500 rett ved 
stasjonen med undergang under spor og fv. 175 er utfordrende med hensyn til drenering/flom, vern av 
stasjonsmiljø, og den innebærer en lang vanntett og kostbar undergang. Samtidig vil løsningen gi kort 
omkjøring. En «speilvendt» trasé (32800) er også vurdert. Den vurderes som bedre enn 32500 mht. 
vern av stasjonsmiljø og et høybrekk gjør den noe bedre mht. drenering. Alternativ 32800 vil ha høye 
kostnader pga. at kulverten må bygges vanntett.  

5.2.2 Løsninger sentralt, like nord for Seterstøa 

Relativt sentralt på Seterstøa, like nord for bebyggelsen, er det vurdert en bruløsning over jernbanen 
og fylkesvegen (32600 på figur 5-1). I tillegg er det vurdert en variant av løsningen, betegnet 32900. 
Begge løsningene er vist sammen i figur 5-3.  

Figur 5-3: Seterstøa – vurderte alternativer 32600 og 32900 med bruløsning over jernbane og fylkesveg like nord 
for Seterstøa-bebyggelsen. Hovedforskjellen mellom alternativene er en avveining mellom jordbruksinteresser og 
kortere trasé i området med dyrket mark på østsiden av fylkesvegen. 
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Løsningene er for både gående og kjørende. Pga. svært lav trafikkmengde er det ikke satt av separat 
areal til gående og syklende, dvs. at det er forutsatt blandet trafikk og bruk av vegskulder.  

Løsning relativt sentralt, like nord for bebyggelsen på Seterstøa, gir atkomst og omkjøring med 
avstand for gående og syklende som vurderes til å være akseptabel.  

Den vil ikke være i konflikt med kulturminner (som løsninger nærmere stasjonsområdet). Med tanke 
på grunnforhold (grunnvannsstand/flom) unngås tilsvarende problematikk som hefter ved de vurderte 
kulvertløsningene nær stasjonsområdet. Grunnundersøkelser og måling av grunnvannstand viser at 
løsningen er gjennomførbar uten særlig kostnadsdrivende tiltak.  

Løsningene er i konflikt mht. nedbygging av jordbruksareal på østsiden av fylkesvegen. Trasé 32600 
er lagt i en større bue som berører dyrket mark minst mulig. Varianten betegnet 32900 er vurdert fordi 
den vil gi kortere avstander, men samtidig berøres arealet med dyrket mark i langt større grad enn 
32600. Signaler fra bl.a. Fylkesmannen tilsier at det bør tas jordvernhensyn så langt det er mulig, som 
indikerer at 32900 er mindre aktuell å eventuelt gå videre med.  

5.2.3 Løsninger i nord (delvis i Sør-Odal kommune) 

Ulike varianter av nordlige traseføringer er vurdert, både kulvert- og bruløsninger for kryssing av 
jernbanen (se figur 5-4). Disse vil kunne kreve endring av bekkeløp, mulige inngrep i naturmangfold, 
og løsninger delvis i Sør-Odal kommune med kobling til fv. 175 Disenåvegen.  

Vurdert fordel med disse alternativene er blant annet at de unngår konflikt med jordvernhensyn og 
kulturminner.  

Vurderte ulemper er at de vil gi dårlig funksjonalitet, med veldig lange omveger, både for beboere og 
besøkende til området. De vil også medføre inngrep i naturområder (skog og bekkeløp). Pga. lengden 
på vegtraseene vil løsningene være relativt kostbare.  

I trasekorridoren nærmest Seterstøa er det vurdert to varianter med hhv. bru- og kulvertløsning (32300 
og 32700). Det ville sannsynligvis være større kostnader forbundet med kulvert under jernbanen pga. 
grunnforhold (kort til fjell) og vanskelig anleggsgjennomføring. Løsningene ville trolig kreve inngrep i 
omlegging av bekkeløpet (som går gjennom skog / naturområde, og danner grensen mellom Nes og 
Sør-Odal).  

Løsningene lengst i nord (32200 og 32400) er vurdert primært for å unngå direkte inngrep i 
bekkeløpet, men traseene ville ha gitt inngrep i naturmangfold (går gjennom lokalitet Maarud gård sør, 
Id BN00061997, nord for bekken). Begge traseene som er vurdert har kulvertløsninger under 
jernbanen.  

Alle løsningsalternativene ville kunne ha påvirkning på bebyggelse og dyrket mark (atkomstforhold 
m.m.) ved tenkt påkobling til fv. 175 Disenåvegen (i Sør-Odal kommune).  

Det er sannsynlig at lengden på traseene ville nødvendiggjort en separat g/s-løsning mer sentralt på 
Seterstøa.  
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Figur 5-4: Foreløpig prosjektering av vurderte løsninger 
nord for Seterstøa. Nummereringen er tilsvarende som 
oversiktstegning i figur 5-1.  

32300 

32700 

32200 

32400 
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5.2.4 Mulig omlegging av fv. 175 

Det er sett på en mulig omlegging av fv. 175, vist som alternativ 12100 i oversiktstegning i figur 5-1, og 
i foreløpig prosjekteringstegning i figur 5-5.  

Hensikten med den vurderte omleggingen var primært å skape mer plass til en kortere planfri kryssing 
som bare trengte å krysse jernbanen. Men også med denne løsningen må både jernbane og veg 
krysses i kulvert eller bru. Det vil i tillegg innebære opparbeidelse av en bruløsning over bekken øst for 
fylkesvegen. Alternativet vurderes som urealistisk å gjennomføre pga. omfang og høye kostnader.  

5.2.5 Vegforbindelse via Maarud / separate g/s-løsninger på Seterstøa 

I tillegg til alternativene vist i oversiktstegning i figur 5-1, er det også vurdert en løsning med 
vegforbindelse til Seterstøa via Maarud (se figur 5-6 over).  

Løsningen forutsetter tilgang til privat veg for Maarud fabrikker. Det kan være 
trafikksikkerhetsutfordringer, og løsningen er i potensiell konflikt med trafikk til/fra og drift av 
næringsområdet, samt bruk av flystripe langs vegen. Løsningen vil gi lang omkjøring for husstandene 
på Seterstøa, bl.a. med tanke på at hovedmengde av trafikk går sørover mot kommunesenteret Årnes. 

Figur 5-6: Til venstre: Vurdert løsning med veg til Seterstøa via Maarud. Til høyre: Separate g/s-løsninger (lilla 
farge) mer sentralt på Seterstøa, vurdert i sammenheng med Maarud-løsningen (blå farge er kulvert, gul er bru). 

Figur 5-5: Foreløpig prosjektert løsning for eventuell omlegging av fv. 175 forbi Seterstøa. (På den foreløpige 
tegningen er det vist «fylling», som i praksis ville ha vært delvis brukonstruksjon).  



Kongsvingerbanen  
(Lillestrøm) - Kongsvinger 
PLO Seterstøa 

Planbeskrivelse 
 

Side: 
Dok.nr: 
Rev: 
Dato:  

29 av 55 
MIP-00-A-01263 

05A 
09.05.2019 

 

 

Det vil også by på utfordringer med eiendom og forvaltning av veglenken som i dag både er kommunal 
(på Nes siden) og privat i Sør-Odal. Løsningen er derfor ikke gått videre med.  

En slik løsning ville også ha krevd separat g/s-forbindelse på Seterstøa, pga. for lange avstander 
dersom gående og syklende skulle ha brukt vegforbindelsen. Figur 5-6 viser ulike separate g/s-
løsninger som er vurdert (disse kunne også være aktuelle på noen andre løsningsalternativer).   

5.3 Varsel om planoppstart 

Det ble varslet planoppstart i Raumnes 
24.04.2018.  

Høringsinstanser og rettighetshavere i området 
(berørte/naboer) ble tilskrevet ved e-post eller 
brev. Angitt frist for forhåndsuttalelser var 
25.05.2018.  

5.4 Offentlig møte 

Som opplyst om i forbindelse med varsel om 
planoppstart, og før frist for forhåndsuttalelser, 
ble det avholdt offentlig møte tirsdag 
08.05.2018 kl. 18 i kommunestyresalen på 
Årnes.  

Det var ca. 10 fremmøtte. Blant annet ble ulike løsninger drøftet. Silingsprosessen hadde kommet en 
del videre siden den ble drøftet i oppstartsmøte med Nes kommune. Det ble gitt mange nyttige innspill 
fra de fremmøtte.  

5.5 Kort oppsummering av forhåndsuttalelser 

Det er mottatt i alt 10 forhåndsuttalelser til planarbeidet. Utfyllende oppsummering av hver enkelt 
forhåndsuttalelse og forslagstillers kommentarer finnes i trykt vedlegg til dette dokumentet. Kopi av 
forhåndsuttalelsene i sin helhet finnes i utrykt vedlegg. Under refereres kort de viktigste innspillene:  

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Forutsetter at det tas jordvernhensyn så langt det er mulig.  
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Nes kommune er mangelfullt naturtypekartlagt. Ber om 

naturtypekartlegging. Noen alternativer kommer i konflikt med naturtyper i skog.  
- Fylkesmannen i Hedmark: Mulig konflikt med naturtypelokalitet (BN000611997). Det bes om 

grundig vurdering av virkninger.  
- Statens vegvesen: Statens vegvesen har ikke motforestillinger til planarbeidet. Ny løsning skal 

dimensjoneres i tråd med vegnormalene, og dersom tiltaket krysser fv. 175 skal utformingen være 
i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Ut fra det tilsendte materialet ved oppstart er det ikke 
tilstrekkelig klart hvilke løsninger som er aktuelle. Statens vegvesen avventer konkrete innspill 
inntil det foreligger et konkret forslag. Det imøteses dialog om tiltak som berører fylkesvegnettet.  

- Seterstøa Vel: Alternativt skisseforslag. Foreslår bl.a. å forskyve fylkesvegen mot øst, ellers 
omtrent som 32600.  

- Erik og Anne-Berit Larsen (Gamle Sundveg 25): Anbefaling om løsning tilsvarende 32600. 
- Laura Steponaviciene (Gamle Sundveg 45): Ønsker ikke å «rette ut» veg i 32600 pga. 

bekymringer om vegstøy. 

 

  

Figur 5-7 :Seterstøa, varslet plangrense (april 2018) 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Beskrivelsen av planforslaget innleder med en kortfattet begrunnelse for anbefalt løsning. Deretter 
beskrives planforslaget, dvs. det som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser, illustrasjoner av 
planforslaget (ikke juridisk bindende) og veg- og jernbanetekniske løsninger som ligger til grunn for 
planforslaget.  

6.1 Begrunnelse for anbefalt løsning 

I silingsprosessen (jfr. omtale i kap. 5.2) er mange ulike løsninger vurdert. Etter en samlet vurdering - 
bl.a. som følge av innspill gitt i oppstartsmøte med planmyndighet og offentlig møte, 
forhåndsuttalelser, i tillegg til veg- og jernbanetekniske og kostnadsmessige vurderinger av Bane NOR 
og planfaglige konsulenter, er anbefalingen følgende:  

- Kulvertløsninger i sør i nærheten av Seterstøa stasjon er ikke gått videre med bl. a. pga. 
utfordrende grunnforhold (grunnvannsstand/flom) og hensyn til kulturminner.  

- Løsninger i nord (delvis på Sør-Odal-siden) er ikke gått videre med bl.a. pga. hensyn til 
naturverdier, kostnader, lange vegtraseer og lite hensiktsmessig kobling til fylkesvegnettet.  

- Anbefalt løsning innebærer bruløsning sentralt, like nord for tettbebyggelsen på Seterstøa (se figur 
6-1).  

  

Figur 6-1: Anbefalt  løsning på Seterstøa (gule prosjekteringslinjer). Løsningen innebærer ny bru over jernbane og 
fylkesveg, like nord for tettbebyggelsen på Seterstøa.  
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Løsningen, like nord for bebyggelsen på Seterstøa, gir atkomst og omkjøring med avstand for gående 
og syklende som vurderes til å være akseptabel. Den vil ikke være i konflikt med kulturminner (som 
løsninger nærmere stasjonsområdet). Grunnundersøkelser og måling av grunnvannstand viser at 
løsningen er gjennomførbar uten store kostnadsdrivende tiltak.  

Løsningen er imidlertid i delvis konflikt mht. nedbygging av jordbruksareal på østsiden av fylkesvegen. 
Det er også vurdert en variant av anbefalt løsning som berører jordbruksarealet på østsiden av 
fylkesvegen på ulik måte, ved at varianten berører dyrket mark i vesentlig større grad, og gir noe 
kortere veglengde og gangavstander (se alternative veglinjer betegnet 32600 og 32900 i figur 5-3, og 
nærmere omtale i kap. 5.2). Signaler fra bl.a. Fylkesmannen tilsier at det bør tas jordvernhensyn så 
langt det er mulig, Løsning tilsvarende 32600 er derfor gått videre med i planforslaget, fordi 
løsningsvariant 32900 berører dyrket mark i vesentlig større grad.  

Planforslaget beskrives nærmere under.  

6.2 Planavgrensning 

Figuren under viser prinsippskisse av planavgrensningen.  

Innenfor planavgrensningen er forslag til ny atkomstveg fra fv. 175 til Seterstøa vest for jernbane og 
fylkesvegen. Jordbruksområde på østsiden av Seterstøa og mellom ny atkomstveg og fylkesvegen er 
med innenfor planavgrensningen. Midlertidige anleggsområder er inkludert. For øvrig er 
jernbanestrekningen forbi Seterstøa med, og berørt del av fv. 175 (ny avkjørsel og ny bru over 
jernbane og fylkesveg). Seterstøa stasjonsområde er med pga. behov for regulering til hensynssone.  

 

  

Figur 6-2: Prinsippskisse som viser planavgrensning på Seterstøa.  
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6.3 Reguleringsformål 

Oversikten under angir reguleringsformålene i planen. Reguleringsbestemmelsene er utrykt vedlegg til 
planbeskrivelsen (eget dokument som ikke er del av dette dokumentet).  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Arealformål over bakken: 

- Kjøreveg på bru (over jernbane og fv. 175 Seterstøavegen) 

 
Arealformål på bakken: 

- Kjøreveg 
o Del av fv. 175 Seterstøavegen 
o Ny atkomstveg til Seterstøa via fv. 175 Seterstøavegen 
o Mindre del av Gamle Sundveg 

 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg (brukar og søyler på bakken under kjøreveg på bru) 
- Annen veggrunn – grøntareal (sidearealer til kjøreveg) 
- Trasé for jernbane (Kongsvingerbanen ved Seterstøa) 
- Stasjons-/terminalbygg (Seterstøa stasjonsområde) (se hensynssone båndlegging etter lov om 

kulturminner) 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål 

- LNF (Landbruks-, natur- og friluftsformål som kan benyttes til midlertidig anleggsområde) 
- Landbruksformål (dyrket mark øst for fv. 175 Seterstøavegen) 

 
Hensynssoner 

- Høyspenningsanlegg (over landbruksområde på østsiden av fylkeveg/jernbane) 
- Båndlegging etter lov om kulturminner (Seterstøa stasjonsområde) 

 
Bestemmelsesområder 

- Midlertidige anleggsområder (midlertidige riggområder og anleggsområder langs ny kjøreveg) 
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6.4 Nedskalert plankart 

Figuren under viser nedskalert illustrasjon av plankartet. Plankartet i full målestokk (M=1:1000) er 
utrykt vedlegg.  

  
Figur 6-3: Nedskalert illustrasjon av reguleringsforslaget.  
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6.5 Veg- og jernbaneutforming 

Tegningshefte med tegninger i større format (A3) er utrykt vedlegg til planbeskrivelsen. Tegningene 
viser detaljplan, lengde- og tverrprofiler, konstruksjoner, illustrasjonsplan og VA-plan.  

6.5.1 Forutsetninger og funksjonskrav 

Eksisterende veg (Gamle Sundveg) har lav trafikk og benyttes av ca. 15 boliger. Ved antatt 5 turer pr 
bolig blir det en ÅDT på 75. Eksisterende planovergang stenges hvis prosjektet gjennomføres.  

Ifølge Statens vegvesens håndbok N100 skal det anvendes L2-profil for lokalveger som betjener 
grender og områder med spredt bebyggelse og knytter disse inn mot mer overordnet veg. Vegklassen 
forutsetter veglengde under 3 km og ÅDT under 300.  

6.5.2 Veg 

Ny veg planlegges dimensjonert som en L2-veg med et 4,5 m-profil (se figur under).  

Vegløsningen tilrettelegges for bruk av gående og syklende. Vegprofilet inviterer til lav fart for 
kjørende.  

Ny adkomstveg etableres fra Gamle Sundveg og i ny bru som krysser over spor og fv. 175.  

Ny adkomstveg er plassert på østsiden av jordet etter kryssing av fv. 175, og snur sydover mot 
eksisterende planovergang i ett nytt kryss med fv. 175.  

Det tilrettelegges for møtelommer på atkomstvegen med ca. 250 m avstand.  

Eksisterende gangbro over sporet vil bli fjernet i forbindelse med nytt KL-anlegg for jernbanen 
(kontaktledningsanlegg).  

Nedskalert detaljplan, lengdeprofiler og illustrasjoner generert fra 3D-modell er vist i illustrasjoner på 
de etterfølgende sidene. Tegninger (A3-format) er utrykt vedlegg til planbeskrivelsen.  

  

Figur 6-4: Tverrprofil L2 (Kilde: N100 / Statens vegvesen) 
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Figur 6-5: Seterstøa. Nedskalert detaljplan og lengdeprofil (1/2). Tegninger (A3-format) er utrykt vedlegg.  
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Figur 6-6: Seterstøa. Nedskalert detaljplan og lengdeprofil (2/2). Tegninger (A3-format) er utrykt vedlegg. 
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Figur 6-7: Seterstøa. Illustrasjoner av planforslaget generert fra 3D-modell (1/2). 
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Figur 6-8: Seterstøa. Illustrasjoner av planforslaget generert fra 3D-modell (2/2).  
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6.5.3 Jernbane 

Kongsvingerbanen forbi Seterstøa er uregulert fra før (som hele planområdet for øvrig), og reguleres 
til jernbaneformål.  

Det reguleres et område av varierende bredde langs jernbanelinjen, ut fra hva som er vurdert som 
naturlig jernbaneområde. Et større område på vestsiden av jernbanen er eid av Bane NOR, men hele 
dette arealet er ikke regulert til jernbaneformål i planen.  

Det reguleres areal med tilstrekkelig bredde til ev. fremtidig dobbeltspor. 

6.5.4 Konstruksjoner 

Ny overgangsbru planlegges med to spenn og krysser over både jernbanespor og fylkesveg. Det 
etableres en søyleakse mellom jernbanen og fylkesvegen og det tilrettelegges for et eventuelt 
fremtidig dobbeltspor. Dagens spor ligger i fjellskjæring og brua vil kunne direkte-fundamenteres på 
berg i alle akser.  

Total brulengde er ca. 43 meter, fordelt på to like store spenn. Brua bygges med prefabrikkerte 
brubjelker og plasstøpt dekke.  

Landkar og midtsøyle kan etableres med tog i drift. I løpet av ett 48 timers trafikkbrudd kan brubjelker 
heises på plass sammen med forskalingen til dekke som støpes ut etterfølgende. Det er ikke tillatt 
med trafikk under bru ved støp. Rekkverk og sikringsskjerm kan bygges med tog i drift etter at brua er 
støpt.  

Eksisterende gangbro over sporet er planlagt fjernet i forbindelse med nytt KL-anlegg for jernbanen 
(kontaktledningsanlegg).  

 

  

Figur 6-9: Seterstøa. Planlagt ny vegbru over jernbanelinje og fylkesveg. Tverrprofil og lengdesnitt for brua er vist 
i figurer på neste side, samt i tegninger (A3-format) som er utrykt vedlegg til planbeskrivelsen. 
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Figur 6-10: Lengdesnitt for ny vegbru over jernbanespor og fylkesveg på Seterstøa. 

Figur 6-11: Tverrsnitt for ny vegbru over jernbanespor og fylkesveg på Seterstøa.  
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6.6 Grunnforhold 

Det er gjennomført grunnboringer i området med utgangspunkt i aktuelle kryssingsalternativer.  

Boringene viser at det på vestsiden av sporet 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 av.  

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 det står høyt, ca. 1,9 meter under terreng. 

6.7 Seterstøa stasjon, bevaring 

Planen viser hensynssone H730 (båndlegging etter lov om kulturminner) på Seterstøa 
stasjonsområde.  

Seterstøa stasjonsområde med stasjonsbygg, godshus og hageanlegg skal bevares. Det skal ikke 
gjennomføres tiltak i hensynssonen som i vesentlig grad påvirker kulturmiljøet negativt.  

6.8 Vannbehandling 

Tegningshefte vedlagt reguleringsplanen viser plan for drenering og VA-ledninger. Detaljer mht. 
drenering og behov for omlegging av vannledninger forutsettes avklart i byggeplanfasen. Krav sikres i 
reguleringsbestemmelsene.  

6.9 Midlertidige rigg- og anleggsområder 

Planen viser midlertidige rigg- og anleggsområder. Innenfor områdene tillates nødvendige 
terrengarbeider og anleggsrigg for gjennomføring av reguleringsplanen. Midlertidige rigg- og 
anleggsområder er ikke vist innenfor formål for samferdselsanlegg og infrastruktur.  

Områdene skal istandsettes i samsvar med dagens bruk, eventuell planlagt etterbruk, innen 2 år etter 
at samferdselsanlegget er åpnet for trafikk.  

Reguleringsformålet opphører når planmyndigheten (Nes kommune) har fått melding om dette.  

6.10 Rekkefølgebestemmelser 

Planen har rekkefølgebestemmelser knyttet til:  

- Sanering/stenging av Gamle Sundvegs planovergang på jernbanen kan tidligst skje samtidig med 
at ny veg med bru over jernbanen og fv. 175 tas i bruk. 

- Det skal oppføres 1,8 m høyt flettverksgjerde på begge sider av jernbanespor for å hindre ferdsel 
i/over spor.  
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6.11 Arealregnskap 
Tabell 6-1: Arealregnskap for reguleringsplanforslaget 

Arealregnskap 
Arealformål i vertikalinvå 2 Feltnavn Samlet areal (daa) 

2011 Kjøreveg SKV 6,20 

2018 Annen veggrunn, teknisk anlegg AVT 0,23 

2019 Annen veggrunn, grøntareal AVG 13,98 

2021 Jernbane J 8,75 

2024 Stasjons-, terminalbygg S 2,97 

5100 Landbruk, natur og friluftsliv LNF 8,66 

5110 Landbruksformål L 20,71 
SUM 61,50 

Arealformål i vertikalinvå 3 Feltnavn Samlet areal (daa) 
2011 Kjøreveg på bru SKV_B 0,40 

SUM 0,40 
Bestemmelsesområder Feltnavn Samlet areal (daa) 

91 Rigg- og anleggsområde #1 6,01 

91 Rigg- og anleggsområde #2 1,31 

91 Rigg- og anleggsområde #2 0,09 

91 Rigg- og anleggsområde #3 0,87 

91 Rigg- og anleggsområde #4 6,01 

91 Rigg- og anleggsområde #5 0,39 
SUM 14,67 
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Dette kapittelet inneholder vurdering av virkninger av planforslaget.  

7.1 Forholdet til planstatus og rammebetingelser 

Kommuneplanen 
Arealformål og hensynssoner i kommuneplanen for Nes kommune er et utgangspunkt for 
reguleringsforslaget, men kommuneplanen har liten målestokk (M=1:45.000), og ved utforming av mer 
detaljert reguleringsplankart (M=1:1000) og tilhørende bestemmelser er det nødvendig å gjøre 
supplerende vurderinger og tilpasninger.  

Mht. hensynssone for kulturminner på Seterstøa kan ikke den relativt grove avgrensningen i 
hensynssonen i kommuneplanen følges opp direkte, men Seterstøa stasjonsområde er foreslått 
regulert til hensynssone bevaring.  

Mht. hensynssone for eksplosjonsfare (vist rundt anlegget til Maarud på andre siden av 
kommunegrensen i Sør-Odal kommune) er planforslaget helt i utkanten av fareområdet (det er noe 
ulik avgrensning i de to kommuneplanene for Nes og Sør-Odal), slik at det ikke er vurdert nødvendig å 
videreføre hensynssone for eksplosjonsfare i dette planforslaget.  

Gjeldende regulering 
På reguleringsplannivå er området på Seterstøa ikke tidligere regulert, slik at det ikke er gitt føringer 
på dette plannivået.  

E16 Nybakk-Slomarka (tidligere rv. 2) 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Nye Veier om ny gjennomgang med tanke 
på kostnadskutt. Avklaring av vegalternativ for E16 vil påvirke trafikkstrømmer på vegnettet, men Bane 
NOR kan ikke se at dette direkte påvirker prosjekter om sanering av planoverganger på 
Kongsvingerbanen.  

7.2 Virkninger for stedet 

Generelt vil sanering av jernbanens planoverganger i større eller mindre grad påvirke trafikkmønster 
for kjørende, gående og syklende på ett sted. For ikke å risikere å «ødelegge» et sted er det viktig 
særlig for gående og syklende, som er følsomme for omveger som gir lange avstander, at det 
etableres alternativ løsning tilnærmet på samme sted som eksisterende planovergang, eller i 
nærheten. Motorisert trafikk bør imidlertid normalt sett kunne akseptere endringer som gir lengre 
kjøreavstander.  

På Seterstøa er det historiske senteret ved (den nå nedlagte) stasjonen og eksisterende 
planovergang.  

Planforslaget viser ny veg i bru relativt sentralt på Seterstøa (se prinsippskisse i figur 7-1).  

Ny situasjon vil innebære endringer for struktureringen av stedet. Barriere dannet av jernbane og 
fylkesveg kan bli oppfattet som større med ny kryssing i bru som erstatning for dagens mer direkte 
kryssing. Imidlertid forbedres trafikksikkerheten, og gangavstander vurderes til å være akseptable.  

Sammenlignet med mange alternative løsningsalternativer som er blitt vurdert (se beskrivelse av 
silingsprosessen i kap. 5.2) og som kunne virke oppløsende på Seterstøa som sted, med 
atkomstveger langt utenfor tettbebyggelsen, unngås dette i løsningen som fremmes i 
reguleringsplanen.  

Ny bru er lagt noe nord for stasjonsområdet for å ikke komme i konflikt med kulturmiljøverdiene på 
Seterstøa.  
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7.3 Trafikkforhold 

Vegtrafikk 
Atkomsten til Seterstøa-bebyggelsen vest for jernbane og fylkesveg endres. Avkjørsel på fv. 175 
flyttes ca. 200 m lenger nord. Atkomstvegen legges i en bue på østsiden av fylkesvegen i bru over 
fylkesveg og jernbane. Deretter føres vegen fram til Gamle Sundveg. Det blir noe lengre kjøreveg til 
eiendommene. Se prinsippskisse i figur 7-1.  

Jernbanetrafikk 
Planen tilrettelegger for ev. framtidig dobbeltspor (bl.a. mht. bredde) der dette ikke allerede er gjort. På 
kortere sikt åpner tiltakene for økt anvendelig lengde av kryssingsspor og økt kapasitet og fleksibilitet 
for togtrafikken.  

Gående og syklende 
Løsningen innebærer noe lengre avstander for gående og syklende til og fra Seterstøa på vestsiden 
av jernbanesporene. Trafikksikkerheten bedres ved sanering av dagens usikrede planovergang.  

Eksisterende gangbro over sporet er planlagt fjernet i forbindelse med nytt KL-anlegg for jernbanen 
(kontaktledningsanlegg). 

Kollektivtrafikk 
Eksisterende bussholdeplasser opprettholdes. Buss i rute benytter ikke holdeplassene, men er i dag 
benyttet av skoleskyss (se under).  

Skoleskyss 
I dag får skolebarn som bor på Seterstøa skoleskyss med buss til barne- og ungdomsskole som ligger 
nord for Årnes, sør for Seterstøa.  

Figur 7-1: Prinsippskisser av eksisterende situasjon og foreslått fremtidig situasjon på Seterstøa. Sanering av 
jernbanens planovergang innebærer at atkomstveg til bebyggelsen på vestsiden av jernbanen flyttes til ny bru 
like nord for bebyggelsen over jernbane og fylkesveg, med tilknytning til fylkesveg på østsiden av 
fylkesveg/jernbane.  
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I nordgående retning kjører buss på fv. 175, stanser i vegbanen like sør for avkjørsel til Gamle 
Sundveg og tar opp elever fra østsiden av fylkesvegen. Deretter kjører buss 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.  

Tiltaket vil trafikksikkerhetsmessig være tilnærmet lik dagens situasjon, men det er gunstig at 
skolebuss ikke behøver å stoppe ureglementert i fylkesvegen. I stedet vil buss stoppe i ny atkomstveg 
for å hente opp elever fra østsiden av fylkesvegen.  

Skoleskyss må kjøre lengre for å hente skolebarn.  

Det har vært kontakt med Ruter, som drifter skoleskyssen. I dagens situasjon snur bussen ved 
Seterstøa stasjon, og Ruter mener at det blir for langt å kjøre når atkomstvegen legges om.  

Figuren under illustrerer en mulig alternativ løsning med snuplass ved ny atkomstveg, og nær fv. 175 
Seterstøavegen. Ruter har opplyst at det brukes buss med lengde 15 m, som snuplassen er 
dimensjonert for.  

Ev. snuplass som illustrert ville innebære ytterligere inngrep i dyrket mark. Reguleringsforslaget viser 
ikke snuplass.  

7.4 Støy 

T-1442:2016, retningslinje for støy i arealplanlegging, legges til grunn der det etableres en ny veg som 
kan utløse krav om støytiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål (boliger), for å kunne 
vurdere hvilke boliger som blir berørt og hvilke boliger som vil kunne ha krav på tiltak.  

Når trafikkmengden, uttrykt som årsdøgntrafikk (ÅDT), er mindre enn 3–400 vil grensen for mulige 
krav på tiltak ikke gå utenfor vegskulderen. Ved Seterstøa er ÅDT estimert til ca. 75 kjøretøy per 
døgn, og det er derfor ikke nødvendig med støyberegning. Ingen boliger vil få tilbud om avbøtende 
tiltak som følge av vegomleggingen.  

Anleggsfasen vil medføre ulemper i form av støy for mange berørte boliger langsstrekningen. Det må 
vektlegges god informasjon til berørte naboer i forkant av og under hele anleggsperioden. Under 
anleggsperioden vil det fortløpende vurderes behov for tiltak for den enkelte nabo i støyutsatte 
perioder. 

Tiltaket fører ikke til jernbanetrafikk som gir endringer av støysituasjonen.  

Figur 7-2: Seterstøa. Illustrasjon av mulig snuplass for buss ved prosjektert ny atkomstveg (rød sirkel tydeliggjør 
prinsipplassering).  
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7.5 Landbruk og skogbruk 

Figuren over angir arealressurstyper innenfor planområdet i dag.  

Planforslaget innebærer noe arealbeslag av dyrket mark og skog.  

Ny atkomstveg med fyllinger legges over dyrkbar mark øst for fv. 175.  

Vegen er lagt i utkanten av jordet for å begrense beslaget av dyrket mark.  

Det er ikke lagt opp til snarveger for gående tvers over jordet og langs fylkesvegen, for å begrense 
arealbeslaget mest mulig.  

Planforslaget beslaglegger ca. 5 dekar dyrket mark.  

Veglinjen vest for fylkesveg og jernbane beslaglegger noe skog.  

Planforslaget beslaglegger ca. 12 dekar produktiv skog.  

Figur på neste angir fulldyrket jord og skog innenfor planområdet etter gjennomføring av planforslaget.  

  

Figur 7-3: Arealressurstyper innenfor planområdet i før-situasjonen.  
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7.6 Næring 

Det er ikke næringsvirksomhet på Seterstøa, men det er en større virksomhet i forbindelse med 
anlegget på Maarud (i Sør-Odal kommune), hvor atkomstløsninger via Maarud til Seterstøa har vært 
vurdert i løpet av planprosessen.  

Løsning som fremmes i planforslaget har ikke virkning for næringsvirksomheten på Maarud.  

7.7 Kulturminner og kulturmiljø 

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. Stasjonen er av samme type som på Haga, Skarnes og Sander. Før brua over Glomma 
ved Funnefoss ble bygget var det ferje over Glomma fra Seterstøa til Bjertnes. Den siste ferja som ble 
brukt kunne frakte to personbiler eller en lastebil. I 1975 ble ferja lagt ned, og Seterstøa mistet gradvis 
sin sentrumsfunksjon.  

Stasjonen og godshuset fra 1862, samt hageanlegget er vedtaksfredet (Askeladden ID 86128). 
Vedtaket omfatter med hjemmel i kml §15 og §19 stasjonsbygningens eksteriør og interiør, 
godshusets eksteriør med tilhørende hestebom og hageanlegget.  

Figur 7-4: Regnskap for fulldyrket jord og skog innenfor planområdet etter gjennomføring av planforslaget.  
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Formålet med fredningen av Seterstøa 
stasjon er å bevare et arkitektonisk, 
bygningshistorisk og jernbanehistorisk 
verdifullt anlegg ved 
Kongsvingerbanen som ble åpnet i 
1862. Fredningen av 
stasjonsbygningens og godshusets 
eksteriør skal sikre bygningenes 
opprinnelige arkitektur.  

Fredningens formål er først og fremst å 
sikre bygningenes arkitektoniske 
kvaliteter. Fredningen vil derfor ikke 
være til hinder for å foreta 
arkitektoniske tilbakeføringer der det er 
foretatt endringer i senere tid. 
Hageanlegget skal bevares som en 
vesentlig, historiefortellende del av 
anlegget gjennom skjøtsel og fornyelse 
av vegetasjonen når det blir 
nødvendig.  

Fredningen av området rundt 
bygningene har som formål å bevare 
og sikre anleggets virkning i miljøet 
gjennom å opprettholde anleggets 
karakter som jernbaneanlegg. 

Ut over den vedtaksfredete Seterstøa 
stasjon med godshus og hageanlegg, 
er det ikke registrerte fredete 
kulturminner innenfor plan- og 
influensområdet.  

Hensynssonen for Seterstøa iht. 
kommuneplanen omfatter i tillegg til 
den vedtaksfredete stasjonen det 
gamle sentrumet i Seterstøa med blant 
annet butikk og postkontor. 

I influensområdet øst for stasjonen 
ligger det kulturhistorisk bygningsmiljø 
knyttet til gårdsbosetning og tidligere 
senterfunksjoner. De SEFRAK-
registrerte bygningene er knyttet til 
gårdsbosetning fra tidlig på 1800-tallet 
og senterdannelsen knyttet til jernbanen og sundstedet Bjertnes-Seterstøa fra siste halvdel av 1800-
tallet og ut på 1900-tallet. 

Løsningsalternativer som kommer nær eller har innvirkning på kulturhistoriske bygningsmiljøet 
vurderes negativt i forhold til kulturminner. Løsningen i planforslaget er bedre enn flere av de vurderte 
alternativene.  

Generelt gjelder at anleggsperioden kan medføre større negative konsekvenser for kulturminner og 
kulturmiljø enn det fremtidige anlegget fordi anleggsområdet vil berøre større areal enn det fremtidige 
anlegget.  

  

Figur 7-5: Seterstøa. Registrerte kulturminnelokaliteter i 
fornminnebasen Askeladden og SEFRAK-registeret. Rødt 
trekantsymbol er bygninger eldre enn 1850 som er meldepliktige jf. 
kml. §25, gul er yngre enn 1850, og grå trekant er ruin/fjernet.  
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7.8 Naturverdier 

I forhold til planvarslingsområdet og alternativer som ble vurdert i silingsprosessen (jf. kap. 5), kunne 
noen alternativer potensielt berøre en tidligere registrert naturtypelokalitet. Det er en registrert 
naturtypelokalitet på Maarud gård sør (Id BN00061997) (i Sør-Odal kommune, Hedmark fylke), 
kategorisert som gammel granskog. Det er ikke en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

Forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at Nes kommune er mangelfullt 
naturtypekartlagt, og det bes om naturtypekartlegging. I utgangspunktet er det vurdert at det er 
potensial for at også arealet sydover inn i Nes kommune har naturverdier tilsvarende som den tidligere 
registrerte naturtypelokaliteten på Maarud i Sør-Odal kommune.  

Figur 7-6: Naturtype på Maarud gård sør (gammel granskog). (Kilde: Miljødirektoratet) 

Figur 7-7: Bilde av eldre barblandingsskog vest for jernbanen med visse naturverdier. 
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Begrenset naturtypekartlegging 
Det er utført en naturtypekartlegging innenfor planvarslingsområdet. Resultatene er vist i figuren 
under.  

På tross av begrenset størrelse på undersøkelsesområdet (influensområdet til de vurderte 
alternativene) er det avgrenset så mange som tre nye naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13). 
Naturverdiene er knyttet til eldre granskog (NT 1 og 3, deler av nr. 2) og eldre nokså rik sumpskog av 
løv (deler av NT 2). Arealet sør for NT 1 og 2 er eldre barblandingsskog. Alle disse kvalifiserer til B-
verdi (regionalt viktige), slik også tilgrensende lokalitet er verdisatt. Denne hadde ikke tilstrekkelige 
verdier til avgrensning av naturtypelokalitet, men er eldre skog som har visse naturverdier i kraft av å 
være eldre naturlig forynga skog.  

For arealkrevende gammelskogsarter (som fugl), har området verdi. 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) på rødlisten over arter (artsdatabanken.no). Gubbeskjegg (en lavart) ble også funnet 
her, og den er også nær truet. Begge er uvanlige i regionene, og rynkeskinn er kun funnet om lag fem 
ganger tidligere i kommunen.  

Vurdering av virkninger 
- Planalternativet kommer ikke i konflikt med spesielle naturverdier.  
- Det er ikke funnet spesielle naturverdier knyttet til landbruksarealet eller andre deler av området.  
- Alternativer som ev. legges nord for dette vil raskt komme i konflikt med avgrensete 

naturtypelokaliteter.  

  

Figur 7-8: Avgrensning av naturtypelokaliteter. Eksisterende lokalitet i Sør-Odal ses med grønn skravur. 
Rødlistearter er vist med firkanter. Firkanten nord for bebyggelsen vest for jernbanen er feilplassert. Det er et 
gammelt upresist funn av mandelpil (NT). Arten ble lett etter uten hell, og funnstedet har vært langs Glomma og 
ikke i skogen. Funnet av gubbeskjegg vises ikke i figuren over, men er sørvest i NT 3. 
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7.9 Rekreasjon og uteområder 

I dag har Seterstøa 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. Stedet er også et 
utgangspunkt for «Maarud-runden», en 
tur-runde langs Gamle Sundveg, 
nordover til Maarud fabrikker, via 
Maarudvegen og Disenåvegen 
(fylkesveg 175) tilbake til Seterstøa.  

Det går en tursti fra Seterstøa til 
Eievarden (297 moh.) som er i bruk på 
sommerstid. Stien starter i forlengelsen 
av atkomstvegen til Seterstøavegen 
943. Det er ikke tilrettelagt for parkering 
for turgåere i området, og brukere av 
stien parkerer trolig på Seterstøa 
stasjon.  

Tiltaket vil ikke berøre hverken 
badeplassen eller Maarud-runden 
direkte. Maarud-runden vil kunne 
opprettholdes som i dag, men den nye 
atkomstvegen til Seterstøa vil gjøre 
runden noe kortere. Atkomsten til både 
badeplass og turveg for besøkende 
anses å bli tryggere ved at kryssingen 
av jernbane og veg blir planfri.  

Det bør vurderes om det er behov for tilrettelegging for parkering av noen biler på østsiden av 
fylkesveg 175 Seterstøavegen, for å opprettholde bruken av turstien til Eievarden.  

For temaene skoleveg, nærmiljø og friluftsliv vil nærheten til eksisterende boligbebyggelse være 
avgjørende. Jo nærmere bebyggelsen ny atkomst for gang- og sykkel ligger, jo mindre omveg skaper 
den, og jo bedre er alternativet. Av de vurderte løsningsalternativene vurderes planforslaget å være 
tilfredsstillende for dette temaet.  

7.10 Barns interesser 

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.  

Avgjørende for hvor godt barn og unge blir ivaretatt i det som reguleres, er hvor funksjonelle de 
konkrete kryssingspunktene blir i forhold til barn og unges behov og bruk. Kryssingspunktene bør 
skape minst mulig omveg og ha minst mulig stigning for gående og syklende. Typiske målpunkter bør 
ivaretas i løsningsvalgene slik at det blir enklest mulig å sykle og gå f.eks. til trening, til 
bussholdeplass m.m.  

 

  

Figur 7-9: Seterstøa med badeplass, tursti og turveg.  
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7.11 Risiko og sårbarhet (ROS) 

ROS-analyse 
ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) er utrykt vedlegg til planen. Hensikten med ROS-analyser 
er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra til å ivareta samfunnets evne til 
å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger 
for dette. Det stilles krav til ROS-analyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven. 
Sammendrag av ROS-analysen er gjengitt under.  

Tabell 7-1: Oppsummering av risiko for liv og helse 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

 
 Små Middels Høy 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%)   2 

Lav  
(<1%) 1 og 4  3 

 
Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Flom Flomsonen hensyntas ved valg av løsning i denne planen.  
2 Trafikkulykke Det utformes nye løsninger i henhold til gjeldende krav i Statens 

vegvesens håndbøker.  
3 Ulykke langs jernbanesporene Det utformes nye løsninger i hensyn til gjeldende krav i Bane NORs 

tekniske regelverk. Det gjennomføres RAMS. 
4 Eksplosjon i propantank 

Maarud fabrikker 
Sikkerhetssonen kan vurderes gjentatt på plankartet med tilhørende 
planbestemmelser om bl.a. at det ikke kan oppføres boliger eller 
bygninger til allmennyttige formål. 

 

Tabell 7-2: Oppsummering av risiko for stabilitet 
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KONSEKVENSER FOR STABILITET 

 
 Små Middels Høy 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%) 2   

Lav  
(<1%) 1, 3 og 4   

 
Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Flom Alle nye tiltak planlegges slik at flomsonen tas hensyn til ved 

plassering og utforming. 
2 Trafikkulykke  
3 Ulykke langs jernbanesporene Hensikten med planen er å ta bort et potensielt farlig krysningspunkt. 

Øvrige områder det er mulig å krysse i plan gjøres vanskeligere der 
det bor folk eller der folk ferdes. 

4 Eksplosjon i propantank 
Maarud fabrikker 

Virksomheten ved Maarud fabrikker følges opp av aktuelle 
myndigheter. 
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Tabell 7-3: Oppsummering av risiko for materielle verdier 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Flom Alle nye tiltak planlegges slik at flomsonen tas hensyn til ved 

plassering og utforming (ny veg og ny jernbane). 
2 Trafikkulykke  
3 Ulykke langs jernbanesporene  
4 Eksplosjon i propantank 

Maarud fabrikker 
 

 
ROS-analysen viser at tiltaket som planlegges bygget 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.  

Flomfare 
Utsnitt av NVEs aktsomhetskart og 200-års flomsone er vist i figuren under. Sammenlignet med 
vurderte kulvertløsninger er bruløsning, som i valgt alternativ, å foretrekke mht. flom- og 
grunnvannsituasjon.  
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KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

 
 Små Middels Høy 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%) 2   

Lav  
(<1%) 1,3 og 4   

Figur 7-10: Seterstøa. Til venstre: Kart som viser 200-årsflom. Til høyre: Aktsomhetskart for flom. (Kilde: NVE) 
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7.12 Teknisk infrastruktur 

Vann- og avløp 
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 at omlegging ikke er 
nødvendig. Dette vil detaljeres i byggeplanfase.  

Drenering 
Det etableres ikke et eget overvannssystem for ny adkomstveg, men forutsetter diffus avrenning til 
sidearealene, og eksisterende resipienter.  

7.13 Økonomiske virkninger 

Økonomiske virkninger av planforslaget er knyttet til eierforhold og fremtidig forvaltning av veger, og 
kryssing av jernbane og fylkesveg.  

Ny veg til og fra bebyggelsen på Seterstøa på vestsiden av jernbanelinjen, vil bli kommunal veg etter 
ferdigstillelse.  

Forhold knyttet til drift og vedlikehold av delstrekning med brukonstruksjon over fylkesveg og jernbane 
er ikke avklart. Det forutsettes igangsatt en prosess om dette mellom Bane NOR, Statens vegvesen 
og kommunen.  

7.14 Interessemotsetninger 

Interessemotsetninger i planen er primært knyttet til avveining mellom jordvern og trafikale løsninger.  

Planforslaget innebærer arealbeslag av jordbruksareal på østsiden av fylkesvegen på Seterstøa. 
Traseen er imidlertid lagt i en større bue som berører dyrket mark minst mulig. Det er i 
silingsprosessen også vurdert en variant som ville gi kortere avstander for kjørende, gående og 
syklende, men samtidig berøres arealet med dyrket mark i langt større grad enn planforslaget (se 
omtale av silingsprosessen i kap. 5.2).  

Signaler fra bl.a. Fylkesmannen tilsier at det bør tas jordvernhensyn så langt det er mulig.  

7.15 Avveining av virkninger 

Behandling av reguleringsplanforslaget innebærer en avveining av ulike virkninger.  

Bane NORs bakgrunn for utarbeidelse av planforslaget er primært å bedre trafikksikkerheten ved 
sanering av eksisterende planovergang på Seterstøa. Planoverganger innebærer en risiko for uhell 
eller uaktsomhet 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 bidra til økt sikkerhet og fjerne ventetid for kjørende og gående/syklende, men gi 
noe lengre avstander, og barriere-effekten av veg og jernbane kan oppleves som større. 
Gangavstandene er likevel vurdert som akseptable. 

Tiltaket tilrettelegger samtidig for ev. fremtidig dobbeltspor, og åpner for økt anvendelig lengde av 
kryssingsspor og potensielt økt kapasitet og fleksibilitet for togtrafikken.  

Planforslaget innebærer også en avveining der det er interessemotsetninger mellom jordvern og 
trafikale løsninger (se forrige avsnitt).  
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LISTE OVER VEDLEGG: 
- Reguleringsbestemmelser 

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Forhåndsuttalelser - samledokument med kopi av forhåndsuttalelser 

- Forhåndsuttalelser - oppsummering av hver enkelt uttalelse og kommentarer 

- Tegningshefte 

- ROS-analyse 
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