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PLANINITIATIV 
Utarbeidet: 06.04.2021 

Sist revidert: Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.  
 
Reguleringsplan for Sanering av planoverganger ved Langnes  
 
Forslagstiller 

Navn/firma: Bane NOR Org.nr.: 917 082 308 
Kontaktperson: Tor Taugbøl 
Adresse: Postboks 4350, 2308 Hamar 
E-post: tort@banenor.no 
Telefon: 916 57 193 

 
Fagkyndig planforetak 

Navn/firma: Sweco Norge AS Org.nr.: 967 032 271 
Kontaktperson: Ingrid Lien 
Adresse: Statsminister Torps vei 1a, 1738 Sarpsborg 
E-post: Ingrid.Lien@sweco.no 
Telefon: 415 54 485 

 
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven,  
§ 1 – Krav til planinitiativet: 
 

a) formål med 
planen 

Oppnå en trygg og sikker kryssing av jernbanen i området. Planen vil 
sanere to planoverganger, og tilrettelegge for etablering av nye ad-
komstveier og landbruksveier til eiendommene som blir berørt. Det er 
tenkt at dagens bru over jernbanen erstattes med en ny og at brua 
lengst vest saneres.  
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b) planområdet 
og om planar-
beidet vil få 
virkninger 
utenfor plan-
området 

Eiendommer i planområdet: 95/1, 95/2, 95/3, 95/8, 97/1, 97/2, 97/3, 
97/4, 97/7, 97/9, 97/11,  
 
Planområdet består for det meste av dyrket mark og noe skog. Jernba-
nen går gjennom hele planområdet, og det er fire kryssingspunkter 
over jernbanen, hvorav to bruer og to planoverganger. 
Det er 7 boligeiendommer innenfor planområdet.  
 
Planområdet, slik det er skissert under, er ca. 82 daa, men det kan bli 
aktuelt å justere dette i/i etterkant av oppstartsmøtet. 
 

 
Oversikt over planområdet. Planens avgrensning vil konkretiseres  
i oppstartsmøtet. 
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Bildet viser området mellom atkomstveien v/Bingen mot brua som erstattes. 

 
Bildet viser den ene planovergangen som planlegges sanert (ved Bingen) 

 
Bildet viser den andre planovergangen som planlegges sanert (ved Stubbe-
rud) 
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Bildet viser gang- og sykkelveien som går mellom Langnesveien og Fjellbu-
veien. 

 
Bildet viser brua som skal erstattes .  

c) planlagt bebyg-
gelse, anlegg 
og andre tiltak 

Ny bru over jernbanen, adkomstvei til eiendommer med gnr./bnr.: 95/1, 
97/1, 97/7, 97/9 

d) utbyggingsvo-
lum og bygge-
høyder 

Ikke aktuelt 

e) funksjonell og 
miljømessig 
kvalitet 

Etablering av ny bru over jernbanen, samt ny adkomstvei til boliger 
som følge av sanering av planoverganger. 

f) tiltakets virk-
ning på, og til-
pasning til, 
landskap og 
omgivelser 

Området består av dyrket mark og skogområder, boliger og småbruk. 
Jernbanelinjen deler planområdet i to. Det er noen eksisterende veier i 
området som leder til boliger og friluftsområder nord for jernbanelinja.  
 
Prosjektet vil etterstrebe god tilpasning til omgivelsene. 
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g) forholdet til 
kommuneplan, 
eventuelle gjel-
dende regule-
ringsplaner og 
retningslinjer, 
og pågående 
planarbeid 

Planstatus Fylkesplan: 
Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050», vedtatt 21.06.18 
Arealer ligger inne som LNF-område i Fylkesplan for Østfold. 
 
Planstatus kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel Askim 2018-2030 – vedtatt 03.05.2018 ( PlanID: 
0124201701) 
 
Arealformål: 
Jernbane 
LNFR - nåværende 
Hensynssoner: 
H550_18 (sone med særlig hensyn til landskap og naturmiljø) 
H530_3 (sone med særlig hensyn til friluftsliv) 
 
Planstatus Reguleringsplan 
Det er ingen eksisterende reguleringsplaner i planområdet. 

h) vesentlige in-
teresser som 
berøres av pla-
ninitiativet 

 

i) hvordan sam-
funnssikkerhet 
skal ivaretas, 
blant annet 
gjennom å fo-
rebygge risiko 
og sårbarhet 

Det skal utarbeides en ROS som en del av planarbeidet. 

j) hvilke berørte 
offentlige orga-
ner og andre 
interesserte 
som skal vars-
les om plan-
oppstart 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Viken fylkeskommune 
Statens vegvesen 
NVE 
Bane NOR 
 
 

k) prosesser for 
samarbeid og 
medvirkning 
fra berørte fag-
myndigheter, 
grunneiere, 
festere, naboer 
og andre be-
rørte 

Det er tidligere gjennomført møter med grunneiere i området. Det er 
ikke planlagt ytterligere medvirkning på dette tidspunktet, enn utsen-
ding av varsel om oppstart. 
 

l) vurderingen av 
om planen er 
omfattet av 
forskrift om 
konsekvensut-
redninger, og 
hvordan kra-
vene i tilfelle vil 
kunne bli ivare-
tatt 

Se vedlagt notat for vurdering av behov for konsekvensutredning 
 

 


