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Nes kommune      Vedtatt dato: 
       Dato for siste endring: 07.05.2019 

REGULERINGSPLAN - SETERSTØA PLANOVERGANG 
 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering 

 

PlanID 0236 18022 

Saksnummer <xxxxxx> 

1. PLANENS HENSIKT 
Hovedhensikten med planen er å forbedre trafikksikkerheten ved sanering av Kongsvingerbanens 
planovergang på Seterstøa. Dette innebærer fjerning av eksisterende planovergang for Gamle 
Sundveg, som erstattes av planskilt kjøreatkomst og kryssing for gående og syklende (bru over 
jernbanen og fv. 175 Seterstøavegen). Dette vil også fjerne ventetiden for kryssende. Samtidig skal 
det tilrettelegges for ev. framtidig dobbeltspor. På kortere sikt åpner tiltaket for økt anvendelig 
lengde av kryssingsspor og økt kapasitet og fleksibilitet for togtrafikken.  

2. FELLESBESTEMMELSER 

Reguleringsområde 
Det regulerte området er vist med planens begrensning på plankart i målestokk 1:1000 
(utskriftsformat A1), datert 07.05.2019 og sist revidert **.**.****.  

Universell utforming 
Prinsipper om universell utforming legges til grunn.  

Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn.  

Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Akershus fylkeskommune, 
kulturminneavdelingen (jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd).  

Vannbehandling 
VA-anlegg skal utformes i henhold til kommunens VA-norm.  

Vannhåndtering legger til grunn plan datert 15.03.2019/24.09.2019 i tegningshefte.  
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Anleggsfasen 
− Grenseverdier og rutiner for varsling iht. retningslinje T-1442/2016 legges til grunn for vurdering 

av støy i anleggsperioden.  
− Retningslinjer for luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet i T-1520 legges til grunn for 

vurdering av luftforurensning i anleggsperioden.  
− I anleggsperioden skal framkommelighet for alle trafikantgrupper sikres.  
− Midlertidige rigg- og anleggsområder er vist på plankartet som bestemmelsesområder (se. § 5). 

Disse områdene er ikke vist innenfor formål for samferdselsanlegg og infrastruktur, som tillates 
benyttet for gjennomføring av samferdselsanlegget.  

3. REGULERINGSFORMÅL 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Tegningshefte med tegninger senest datert 25.04.2019, 29.04.2019 og 30.04.2019, med detaljplan, 
lengde- og tverrprofiler og tegninger av konstruksjoner legges til grunn.  

Kjøreveg 
- Del av fv. 175 Seterstøavegen (SKV_1 – betegnelse er påført plankartet) 
- Ny atkomstveg til Seterstøa via og på østsiden av fv. 175 Seterstøavegen (SKV_2 – betegnelse er 

påført plankartet) 
- Ny atkomstveg på østsiden av jernbanelinjen og fv. 175 Seterstøavegen, samt mindre del av 

Gamle Sundveg (SKV_3 – betegnelse er påført plankartet) 

Ny kryssløsning mot fv. 175 skal opparbeides etter gjeldende vegnormaler, og teknisk plan for 
kryssløsning skal godkjennes av Statens vegvesen.  

Kjøreveg på bru 
(SKV_B – betegnelse er påført plankartet) 
Kjøreveg på bru over jernbane og fv. 175 Seterstøavegen.  

Annen veggrunn – teknisk anlegg 
(AVT_1, AVT_2, AVT_3 – betegnelser er påført plankartet) 
Brukar og søyler på bakken under bru over jernbane og fv. 175.  

Annen veggrunn - grøntareal 
(AVG_1, AVG_2, AVG_3, AVG_4, AVG_5, AVG_6, AVG_7 – betegnelser er påført plankartet) 
Sidearealer til kjøreveg.  

Trasé for jernbane 
(J - betegnelse er påført plankartet) 
Kongsvingerbanen ved Seterstøa.  

Stasjons-/terminalbygg 
(S - betegnelse er påført plankartet) 
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Seterstøa stasjonsområde (se båndlegging etter lov om kulturminner, § 4.2).  

3.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål 

Landbruks-, natur og friluftsområde 
(LNF_1, LNF_2, LNF_3, LNF_4, LNF_5 - betegnelser er påført plankartet) 
Landbruks-, natur- og friluftsformål som kan benyttes til midlertidig anleggsområde (se § 5). 

Landbruksformål 
(L - betegnelse er påført plankartet) 
Landbruksformål, dyrket mark øst for fv. 175 Seterstøavegen.  

4. HENSYNSSONER 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner 

Høyspenningsanlegg 
(H370 - betegnelse er påført plankartet) 
I restriksjonsområde for kraftlinjer tillates ikke etablert faste innretninger eller virksomhet som kan 
være til ulempe for ledningsnettet. Linjeeier har rett til ferdsel/atkomst for drift og vedlikehold.  

4.2 Båndlegging 

Båndlegging etter lov om kulturminner 
(H730 - betegnelse er påført plankartet) 
Seterstøa stasjonsområde med stasjonsbygg, godshus og hageanlegg skal bevares. Det kan ikke 
gjennomføres tiltak i hensynssonen som i vesentlig grad påvirker kulturmiljøet negativt.  

5. BESTEMMELSESOMRÅDER 

Midlertidig anleggsområde 
(#1, #2, #3, #4, #5 – betegnelser er påført plankartet) 
Innenfor områdene tillates nødvendige terrengarbeider og anleggsrigg for gjennomføring av 
reguleringsplanen. 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. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Sanering/stenging av eksisterende planovergang 
Sanering/stenging av Gamle Sundvegs planovergang på jernbanen (Kongsvingerbanen) kan tidligst 
skje samtidig med at ny veg med bru over jernbanen og fv. 175 Seterstøavegen tas i bruk.  
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Gjerde langs jernbanen 
Det skal oppføres 1,8 m høyt flettverksgjerde på begge sider av jernbanespor (Kongsvingerbanen) for 
å hindre ulovlig ferdsel i/over spor.  

DOKUMENTER SOM GIS JURIDISK VIRKNING I BESTEMMELSENE 
− Tegningshefte (detaljplan, lengde- og tverrprofiler, konstruksjoner og VA-plan) 
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