Navn
Adresse
Postnr Sted
E-post
Oslo, 2018-04-23
Vår ref: 613801-01

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SETERSTØA,
MED HENSIKT OM SANERING AV PLANOVERGANG PÅ
KONGSVINGERBANEN
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Asplan Viak på vegne av Bane NOR SF
oppstart av arbeid med detaljregulering på Seterstøa i Nes kommune, ved grensen til Sør-Odal
kommune.
Hensikten med planarbeidet er primært å forbedre trafikksikkerheten ved å finne løsninger som
tilrettelegger for sanering av jernbanens planovergang ved Seterstøa. Dette innebærer fjerning
av eksisterende planovergang, som erstattes av planskilt (bru eller undergang) kjøreatkomst og
kryssing for gående og syklende.

Foreløpig plangrense av tiltak for sanering av planovergang på Kongsvingerbanen på Seterstøa.

Asplan Viak AS

Bane NOR SF

Det skal samtidig tilrettelegges for ev. framtidig dobbeltspor (bl.a. mht. bredde) der dette ikke
allerede er gjort. Videre skal det i forbindelse med tiltaket gjøres en vurdering av ev. behov for
sanering (samling) av avkjørsler til vegnettet.
Bane NOR arbeider også med sanering av flere andre planoverganger på Kongsvingerbanen.
Det er avholdt oppstartsmøter med Nes kommune og med Sør-Odal kommune 13.03.2018.
Området er uregulert. I kommuneplanene for Nes kommune og Sør-Odal kommune er området
vist som LNF-område, med hensynssone bevaring kulturmiljø i et område i tilknytning til
stasjonsområdet på Seterstøa. Et større område lenger nord ved Maarud fabrikker er angitt
med hensynssone brann-/eksplosjonsfare.
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).
Foreløpig plangrense er vist i kartskissen over, og angir områder hvor det vurderes alternative
løsninger for veg og gang/sykkel-forbindelser. Tiltaket på Seterstøa, som ligger ved
kommunegrensen, berører i utgangspunktet primært arealer i Nes kommune, men det må tas
høyde for at tiltaket også kan berøre arealer i Sør-Odal kommune. Endelig plangrense vil bli
justert i løpet av planprosessen.
Det skal avholdes et åpent informasjonsmøte om planarbeidet. Møtet avholdes tirsdag 8. mai kl.
18-19:30 i kommunestyresalen på Nes rådhus, Rådhusgata 2, Årnes.
Innspill til planarbeidet sendes innen 25.05.2018 til:
Asplan Viak AS (v/ Knut M. Galta)
Postboks 337 Sentrum
0101 Oslo
eller som e-post til: KnutMagne.Galta@asplanviak.no
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Knut M. Galta, Asplan Viak, tlf: 982 30 061, KnutMagne.Galta@asplanviak.no
Varselet kan også ses på Asplan Viaks hjemmesider: http://www.asplanviak.no/kunngjoringer/

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Vedlegg:
- Utdypende bakgrunn for planarbeidet
- Liste og varslingskart som viser høringsinstanser og rettighetshavere i området
(berørte/naboer) som varsles om planoppstart
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