Vedlegg til kunngjøring om planoppstart datert 2018-04-23

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SETERSTØA
SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN
UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
INNLEDNING
Bane NOR SF har satt i gang prosjektet «Kongsvingerbanen PLO Seterstøa – Sander – Magnor», som
omfatter utarbeidelse av tekniske hovedplaner og reguleringsplaner på tre ulike stasjonsområder.
Hensikten med prosjektet er å bedre sikkerheten, redusere risiko for ulykker og øke kapasiteten for lange
godstog på Kongsvingerbanen. For bedre fleksibilitet i ruteplanleggingen, og øke anvendelig lengde på
kryssingssporene, ønskes det at planovergangene på alle tre nevnte kryssingssporene fjernes og
erstattes med andre, planskilte kryssingsmuligheter. Dette gir også bedre utnyttelse av eksisterende
kryssingsspor.
Prosjektet omfatter plan- og prosjekteringsoppgaver ved følgende lokaliteter:
-

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

Bane NORs prosjekt «PLO Seterstøa – Sander – Magnor» omfatter tre ulike lokaliteter med planoverganger på
Kongsvingerbanen.
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Hensikten med prosjektet er primært forbedret trafikksikkerhet ved at eksisterende planoverganger på jernbanen
fjernes og erstattes med reetablering av annen kjøreatkomst og kryssing for gående og syklende.

SITUASJON SETERSTØA

Ortofoto av situasjonen ved Seterstøa. Rød sirkel angir beliggenhet til eksisterende planovergang på
Kongsvingerbanen ved Seterstøa.
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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 avgrenset av jernbanen og Glomma. Bevegelsesmønster er i stor grad
rettet sørvestover mot kommunesenteret Årnes i Nes kommune.
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.

Oversiktskart Seterstøa. Beliggenhet til eksisterende planovergang er markert med rød sirkel. Kommunegrensen er
angitt med lilla stiplet strek – Nes kommune i Akershus fylke ligger mot vest, mens Sør-Odal kommune og Hedmark
fylke ligger mot øst.

Et utvalg bilder fra planområdet er vist på neste side.
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Seterstøa, bilder fra planområdet
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PLANSTATUS

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

Kommuneplan for Nes er fra 2015, og kommuneplanen 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 SørOdalsiden).
På reguleringsplannivå er området uregulert.

TRAFIKKFORHOLD PÅ VEGNETTET

Trafikktall på vegnettet ved Seterstøa (Kilde: vegvesen.no/vegkart)
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Figur over viser trafikktall på vegnettet i området, hentet fra Statens vegvesens database.
Figur under viser Statens vegvesens støyvarselkart for veger. Kartene viser at vegtrafikkstøyen i området
er ubetydelig, som primært er knyttet til E16 på motsatt side av Glomma.

Støyvarselkart for hhv. Nes kommune (til venstre) og Sør-Odal kommune (til høyre) (Kilde: Statens vegvesen)

Gamle Sundveg betjener 11 eiendommer og den nedlagte stasjonen og bør derfor kunne dimensjoneres
som en A1-veg med ett 5 m profil.
Eksisterende gangatkomst er i dag via kryssing i plan ved stasjonen, eller via gangbru over banen ca.
200 m nord for Seterstøa stasjon.
Det er busslommer ved eksisterende plankryssing, men det er ikke regulære ruter som stopper i disse
lommene.
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LØSNINGER SOM VURDERES / HAR VÆRT VURDERT
Det har så langt vært gjennomført en grovsiling og vurdering av løsningsalternativer, hvor noen løsninger
er forkastet / vurdert som lite aktuelle, mens andre løsninger fortsatt vurderes.
Figuren under viser løsninger som fortsatt vurderes som aktuelle, men dette utelukker likevel ikke
eventuelle interessante løsninger som måtte dukke opp i løpet av planprosessen.

Seterstøa, løsninger som vurderes
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Noen vurderinger som er gjort:
Dagens kryssing i plan ligger nær Glomma i en trengt situasjon som gjør dette til en vanskelig punkt for å
etablere en planskilt kryssing.
Det er gjort en overordnet vurdering av et brualternativ over dagens kryssing, men det vil bli en stor og
dominerende konstruksjon som ikke anses å være realistisk å gjennomføre. En slik løsning vil også være
i konflikt med verneinteressene i stasjonsområdet. Det er derfor ikke gått videre med løsninger som
benytter dagens krysningspunkt.
Løsninger som innebærer kulvert (undergang) relativt sentralt på Seterstøa har utfordringer bl.a. mht.
flom, ved at de vil kunne ligge lavere enn Glomma, og er vurdert som lite aktuelle. I tillegg kan hensyn til
kulturminner og jordvern være utfordrende.
Figuren over viser bruløsning (trasé merket 32600) på nordsiden av bebyggelsen på Seterstøa (i
nærheten av eksisterende gangbru).
Det er ellers vist varianter av bru og kulvert i en trasé nord for Seterstøa (merket 32700 og 32300) og
som berører arealer i Sør-Odal. Disse traseene vil trolig innebære omlegging av bekketrasé.
Det er videre vurdert å benytte eksisterende atkomst via Maarud fabrikker (som vist på figuren under).
Løsningen forutsetter bruk av privat veg for Maarud fabrikker. Løsningen ville bl.a. by på utfordringer ved
eiendom og forvaltning av veglenken som i dag både er kommunal (på Nes siden) og privat i Sør-Odal,
og mht. til trafikksikkerhet gjennom et privat næringsområde. Løsningen er vurdert som uaktuell, og ville
uansett kreve en separat atkomst for gående og syklende.

Vurdert løsning med vegforbindelse til Seterstøa via Maarud.
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