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Kommentar til planbeskrivelsen  

Planforslag med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse er utarbeidet av Norconsult for Bane 
NOR. Det opprinnelige planforslaget som ble sendt inn til Sørum kommune forutsatte riving av 
stasjonsbygningen. 

Ved 1.gangsbehandling fremmet Sørum kommune et alternativt planforslag med tilhørende 
bestemmelser, som legger til rette for at stasjonsbygningen bevares. Nes kommune har gjennom 
uttalelse til offentlig ettersyn støttet alternativet som bevarer stasjonsbygningen. 

Dette dokumentet er planbeskrivelsen til det alternative planforslaget.   

• Planbeskrivelsen tar utgangspunkt i Bane NOR sitt dokument, men er endret på de punktene 
som omtaler rivning av stasjonsbygningen. Dette gjelder hovedsakelig:  

• Kap 5. Beskrivelse av planforslaget  
5.3.3 Stasjonsbygningen  
5.4 Alternativ løsning – riving av stasjonsbygget.  
5.5 Reguleringsformål  
 

• Kap. 6 Virkninger av planforslaget  
6.7 Kulturminner og kulturmiljø  
 

 

Planforslaget som legges fram til politisk sluttbehandling og vedtak, viderefører alternativet med bevaring 
av stasjonsbygningen. 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

For å møte økt etterspørsel og gi et bedre togtilbud på Kongsvingerbanen, er det behov for forlenging 
av plattformer på Kongsvingerbanen for å kunne betjene doble persontogsett (Flirt). 

Som konkretisering av arbeidet med strategiske rutemodeller for økning i jernbanetrafikken rundt Oslo 
på kort og mellomlang sikt, samt oppfølging av tidligere utredninger om kryssingssporbehov på 
Kongsvingerbanen, har Bane NOR besluttet å utarbeide teknisk detaljplan og reguleringsplan for 
utvikling av Rånåsfoss stasjon.  

Effektmålene til prosjektet er: 

• Bidra til å effektivisere og utbedre stasjons-strukturen på Kongsvinger for å bedre punktlighet 
og kapasitet. 

• Øke transportkapasiteten på Kongsvingerbanen ved at Rånåsfoss stasjon kan betjene doble 
togsett. 

• Øke kapasiteten for 750 meter lange godstog på Kongsvingerbanen. 

 

Hensikt med reguleringsplanen 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge grunnlag for et forbedret persontogtilbud med 
stasjonstiltak, herunder nye plattformer samt trygge og tilgjengelige adkomstmuligheter med god nok 
kapasitet for alle togreisende uavhengig av hvilket transportmiddel de bruker til og fra stasjonen.  

Tiltak i planen 

Dagens anlegg på Rånåsfoss stasjon skal oppgraderes. Det vil bli prosjektert nye plattformer med 
lengde på 220 meter på hver side av stasjonen, med planfri kryssing med overgangsbru mellom hver 
side av spor. Det blir adkomst til overgangsbru via heishus med tilhørende trapp. Det skal utvides med 
en ny innfartsparkering på stasjonens østre side. Sporene vil bli oppgradert, med forlenget 
krysningsspor og nytt buttspor1. Nytt teknisk bygg er prosjektert. Teknisk bygg vil inneholde rom for 
tele, tele ekstern og lavspent. Fortau langs Eidsveien prosjekteres. 

Planen skal sikre nødvendig areal til følgende permanente tiltak: 

• Stasjonsområde: Adkomster – Parkering for alle trafikanttyper -Planfri kryssing av spor -
Plattformer for persontog– Bussholdeplass – Tekniske anlegg og installasjoner – Teknisk bygg 

• Kryssingsspor og buttspor: Forlenge krysningsspor i retning Oslo og nytt buttspor 
• Fortau langs Eidsveien fra Sandnes 
• Ny innfartsparkering: Sikringsareal – adkomstveger for alle typer trafikanter  

 
1 Jernbanespor som ender blindt, brukes til hensetting (parkering) av arbeidsmaskiner på jernbanen 
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I tillegg avsettes areal til midlertidig anleggs- og riggområde for gjennomføring av tiltak i planen.
Arealbruk i gjeldende reguleringsplaner inntil planområdet er tatt med i denne planen i den grad det er
nødvendig for gjennomføring av tiltak.
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Nøkkelopplysninger

Kommune Sørum

Sted Rånåsfoss

Gårdsnr / bruksn - hovedeiendommer 117/67, 117/11, 117/9, 117/74, 117/192,129/25

Forslagsstiller Bane NOR

Grunneiere (sentrale) Bane NOR, Akershus Energi, Akershus
fylkeskommune

Plankonsulent Norconsult AS

Hovedformål Samferdselsanlegg

Planområdets areal i daa 155,4

Aktuelle problemstillinger Samferdsel, hensyn kulturmiljø, flomfare,
trafikksikkerhet

Foreligger det varsel om innsigelse Nei

Konsekvensutredningsplikt Nei

Omdisponering av dyrka mark Nei

Oppstartsmøte for reguleringsplan, dato 5.april 2018

Politisk behandling planinitiativ Sørum kommune: 15.3.2018,
Nes kommune: 22.5.2018

Kunngjøring om oppstart 24.5.2018

Informasjonsmøte avholdt 6. juni 2018, Auli skole

Fullstendig planforslag mottatt, dato 14.01.2019

Orientering i kommunestyret
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Bakgrunn for planarbeidet

Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er en viktig strekning for jobbreiser med tog til og fra Oslo, samtidig som
strekningen også er viktig for godstog og fjerntog til og fra Sverige. I deler av døgnet har dagens
enkeltsporede bane for lav kapasitet. Den begrensede trafikk-kapasiteten og det store innslaget av
blandet trafikk gjør banen svært sårbar med hensyn til forsinkelser. Det begrenser også muligheten til
lengre person- og godstog.

I 2012 ble det gjennomført et stasjonsstrukturprosjekt som så på muligheter for å effektivisere og
forenkle stasjonsstrukturen på Kongsvingerbanen gjennom å redusere antall stoppesteder. Prosjektet
anbefalte å samle funksjonene på Rånåsfoss og Auli stasjon på ett sted, og så på alternativ plassering
mellom stasjonene (Sandnes). Jernbaneverket konkluderte i 2016 med at det ikke skal bygges en ny
holdeplass på Sandnes, at Auli holdeplass legges ned mens Rånåsfoss stasjon oppgraderes. I
forbindelse med dette arbeidet ble det utarbeidet en konsekvensutredning for nytt stoppested
Rånåsfoss/Sandnes, se avsnitt 2.3

For å møte økt etterspørsel og gi et bedre togtilbud på Kongsvingerbanen, er det behov for forlenging
av plattformer på Kongsvingerbanen for å kunne betjene doble persontogsett (Flirt).

Som konkretisering av arbeidet med strategiske rutemodeller for økning i jernbanetrafikken rundt Oslo
på kort og mellomlang sikt, samt oppfølging av tidligere utredninger om kryssingssporbehov på
Kongsvingerbanen, har Bane NOR besluttet å utarbeide teknisk detaljplan og reguleringsplan for
utvikling av Rånåsfoss stasjon.

Tabell 1 Bakgrunnsdokumenter for prosjektet

Dokument Dokumentnummer

Stasjonsstrukturprosjektet Kongsvinger Datert: 01.03.2012,
Saksref: 200805648

Konsekvensutredning - Nytt stoppested
Rånåsfoss/Sandnes

Datert: 12.01.2016,
Saksnr 201210578-40

Jernbaneverkets konklusjon til KU for nytt stoppested
Rånåsfoss – Auli

Datert: 17.06.2016
Saksnr 201210578-38

Effektmålene til prosjektet er:

• Bidra til å effektivisere og utbedre stasjons-strukturen på Kongsvinger for å bedre punktlighet
og kapasitet.

• Øke transportkapasiteten på Kongsvingerbanen ved at Rånåsfoss stasjon kan betjene doble
togsett.

• Øke kapasiteten for 750 meter lange godstog på Kongsvingerbanen.
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Hensikt med reguleringsplanen

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge grunnlag for et forbedret persontogtilbud med
stasjonstiltak, herunder nye plattformer samt trygge og tilgjengelige adkomstmuligheter med god nok
kapasitet for alle togreisende uavhengig av hvilket transportmiddel de bruker til og fra stasjonen.

Dette gjøres gjennom å tilrettelegge areal for

• Nytt stasjonsområde med mulighet for etablering av to nye plattformer, overgangsbru mellom
plattformene, forlenget kryssingsspor og ny innfartsparkering.

• At stasjonen og adkomster til stasjonsområdet får en hensiktsmessig utforming for alle typer
reisende, uavhengig av hvilket transportmiddel de bruker til og fra stasjonen.

• Nødvendige anleggs- og riggområder for gjennomføring av tiltak i planen

Planen skal også beskrive behovet for nødvendig støyskjerming av nærliggende boliger iht
gjeldende krav og retningslinjer.

Vurdering av plikt om konsekvensutredning

Etter forskrift om konsekvensutredninger (KU) § 4 skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket
faller inn under kriteriene for at planen skal konsekvensutredes. Dette skal igjen stadfestes av
ansvarlig myndighet.

I forbindelse med utredning om valg av stasjonsplassering ble det utarbeidet planprogram og
konsekvensutredning «Konsekvensutredning – Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes», datert
12.01.2016. Det var ikke vurdert om tiltaket utløste krav om konsekvensutredning (KU), men det var
ønske fra daværende Jernbaneverket at KU-metodikken ble brukt for å få et godt beslutningsgrunnlag
for valg av løsning. Konsekvensutredningen er grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for
Rånåsfoss stasjon. For alternativ 1c Rånåsfoss viser konsekvensutredningen at tiltaket ikke vil få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

I planprosessen er det utarbeidet plandokumenter med relevante utredninger iht kommunens
oppstartsvedtak og politisk behandling av planinitiativ. Sammen med risiko- og sårbarhetsanalysen vil
dette sikre ivaretakelse av samfunnets interesser og virkninger for miljø.

Forslagsstiller og Sørum kommune har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning
etter forskriften. Se også kapittel 0 for vurderinga av forskriften med tanke på dyrka mark.
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Planprosess og gjeldende planstatus

Oppstart planprosess og planmyndighet

Krav til planoppstart av private planforslag reguleres av plan- og bygningsloven § 12-8 og forskrift om
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven. Dette innebærer blant
annet krav til utarbeidelse av planinitiativ, oppstartsmøte med referat, varsling av planoppstart og
utarbeidelse av planforslag. Plan- og bygningslovens §5-1 setter krav til at alle som fremmer et
planforslag skal legge til rette for medvirkning.

Planmyndigheter - Sørum og Nes kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 2018 vedtatt at kommunegrensen mellom Nes og
Sørum skal justeres slik at Rånåsfoss i dagens Sørum blir en del av Nes kommune fra 1. januar 2020.

Dette var ikke avklart ved planoppstart av Rånåsfoss stasjon. Det ble derfor tatt høyde for at Nes
kommune kunne bli fremtidig planmyndighet for området, og har derfor både deltatt på møter og hatt
planinitiativ oppe til politisk behandling. Sørum kommune vil ha planmyndighet for Rånåsfoss frem til
2020, men det er naturlig at Nes kommune er involvert sammen med Sørum kommune i denne
planprosessen. Nes kommune har overtatt planansvaret for å framme planforslaget til politisk
andregangs behandling med vedtak. Siden planforslaget er beliggende i både Lillestrøm og Nes vil
saken fremmes for vedtak i begge kommuner.

Oppstart av planarbeid med oppstartsmøte

9.januar 2018 ble det holdt et uformelt møte i Sørum mellom Sørum kommune, Nes kommune,
Statens Vegvesen, Bane NOR og plankonsulent Norconsult hvor Bane NOR orienterte om prosjektet
med Rånåsfoss stasjon.

Planinitiativ, med beskrivelse av prosjekt, planomriss og forslag til utredning og viktige tema i
planarbeidet, ble oversendt Sørum kommune 6.februar 2018.

Formelt oppstartsmøte ble avholdt 5.april 2018. I oppstartsmøtet deltok også Nes kommune, i tillegg til
Sørum kommune, Bane NOR og Norconsult.

I tillegg til utredningstemaene som ble foreslått i planinitiativet påpekte Sørum kommune hensynet til
friluftsliv, og kulturmiljø med spesielt stasjonsbygningen og vern av telefonkiosken på
stasjonsområdet. Reguleringsplanen ble vurdert til å ikke være pliktig for konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredning. Forholdet til andre planer, og mulig grensejustering mellom Nes og
Sørum ble diskutert. I møtet ble regulering og finansiering av fortau langs Eidsveien diskutert.
Administrasjonen i Sørum kommune ønsket at planinitiativet ble tatt opp til politisk behandling, og Nes
kommune gjorde det samme.

Politisk behandling av planinitiativ

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget i Sørum kommune behandlet saken i møte 15.03.2018, sak
36/18. Vedtak fra politisk behandling:

Sørum kommune gir tilslutning til oppstart av regulering av Rånåsfoss stasjon med følgende
presiseringer:

• Fortauløsning fra stasjonen og opp til krysset Eidsveien/Sandnesvegen skal inkluderes i
planområdet ved varsel om oppstart.

Enstemmige vedtak som ble fattet av formannskapet i Nes kommune i sak 18/77 i møte 22.05.2018:

Nes kommune gir sin tilslutning til oppstart av regulering av Rånåsfoss stasjon.
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Fortauløsning fra stasjonen, langs fv 253 Eidsveien til kryss Sandnesstubben/Sandnesvegen
må inkluderes i planområdet ved varsel om oppstart.

Planområdet ligger i sin helhet i Sørum kommune, men stasjonssaken gir innvirkning på Nes
kommune og Aulifeltet. Det vises også her til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt sin
anbefaling i grensejusteringssaken om at Rånåsfoss bør innlemmes i Nes kommune fra
1.1.2020.

Varsel om planoppstart

Planoppstart ble varslet 24.5.2018 med brev til offentlige myndigheter, interesseforeninger, berørte
grunneiere og naboer, og annonser i papiravis og på internett i Romerikes Blad og Indre Akershus
Blad. Tilhørende dokumenter ble lagt ut på nettsidene til Bane NOR og Sørum kommune. I varsel om
oppstart ble det invitert til møte om planoppstart.

Informasjonsmøte i forbindelse med planoppstart ble holdt på Auli skole 6.juni 2018. Bane NOR og
Norconsult informerte om prosjektet og planprosessen. Hovedtema for diskusjonene på møtet var
parkeringskapasitet, fortau, prioritering mellom tilrettelegging for private biler og kollektivtransport,
løsninger for gående og syklende, og konsekvenser for naboer. Lokalt engasjement for
opprettholdelse av Auli holdeplass ble også presentert.

Akershus Energi er hovedgrunneier i planområdet. Det er avholdt egne møter med Akershus energi
om planprosess og utforming av reguleringsplanen.

Til varsel om oppstart kom det inn 22 innspill fra offentlige myndigheter, privat næringsliv, grunneiere,
lokale foreninger og naboer.

Sentrale tema for innspill:

• Tilrettelegging for kollektivtransport, og gående og syklende
• Trafikksikkerhet, særlig med tanke på barn og unge
• Parkeringsløsninger og parkeringskapasitet
• Forholdet mellom jernbane og kraftstasjon med tilhørende anlegg
• Berøring av dyrka mark, vurdering av konsekvensutredning
• Ivaretagelse av kulturmiljø på Rånåsfoss
• Støypåvirkning for naboer i anleggsfase og fra togtrafikk
• Mulighet for oppvarmet oppholdsareal på stasjonen

I forbindelse med prosjektering av fortau ble det behov for å utvide plangrensen på østsiden langs
Eidsveien. Tilleggsvarsel til berørte grunneiere ble sendt 17.september 2018, med frist for innspill
6.oktober 2018.

De fleste forhold som det er gitt innspill på er svart ut i planbeskrivelsen. Prosjektering av fortau langs
Eidsveien, økt parkeringsdekning og trafikksikkerhet inngår i planforslaget. Planforslaget som legges
fram til vedtak legger til rette for bevaring av Rånåsfoss stasjon. Alternativ løsning med rivning av
stasjonsbygget (Bane NOR sin foretrukne forslag) er beskrevet i kapittel 5.3.1. Bane NOR har gjort
kulturminnefaglig vurdering av konsekvens av både riving og bevaring av stasjon.
Det har vært egne møter med Ruter, Akershus Fylkeskommune og Statens Vegvesen som en del av
planarbeidet. Det er utarbeidet to støyrapporter som viser konsekvenser for nærmiljøet både i
anleggsfase og ved ferdig anlegg. Mulighet for oppvarmet oppholdsareal er tatt inn i
detaljprosjekteringen, og mulig løsning må sees på i byggeplanfasen for oppgradering av Rånåsfoss
stasjon.
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Vurdering av konsekvensutredning for dyrka og dyrkbar mark

I innspill til planoppstart ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus om ny vurdering etter forskrift om
konsekvensutredning med tanke på berøring av dyrka og dyrkbar jord:

Foreslått planområde strekker seg nå lenger syd og inn i LNF-området enn det som ble
vurdert i KU. Vi mener derfor at utvidelsen bør vurderes etter forskrift om
konsekvensutredning, jf. KU-forskriften § 6 og vedlegg I og II.

I området som Fylkesmannen viser til er det ikke planlagt tiltak som vurderes til å kunne gi vesentlige
konsekvenser for jordbruk. Tiltak i disse områdene vil i hovedsak foregå på areal som i dag er brukt til
baneformål, eller som ligger mellom dagens spor og Glomma. Planavgrensningen følger Bane NORs
eiendom med gårds- og bruksnummer 117/67.Det er ikke planlagt anleggs- og riggområder på dyrka
eller dyrkbar mark. Det vurderes at tiltaket faller utenfor konsekvensutredning etter KU-forskriften.

Offentlig ettersyn og høring

Planforslaget var til førstegangs politisk behandling i møte 07.03.2019. Dette da i Miljø- og
samfunnsutviklingsutvalget i Sørum kommune. Planforslaget ble her vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn
og høring i to alternativer; med og uten bevaring av stasjonsbygningen. Perioden for offentlig ettersyn
og høring var fra 12.032019 til 24.04.2019, men det ble gitt utsatt høringsfrist til 06.05.2019. Offentlig
ettersyn og høring ble varslet med brev til offentlige myndigheter, interesseforeninger, berørte
grunneiere og naboer, og annonser i papiravis og på internett i Romerikes Blad og Indre Akershus
Blad. Tilhørende dokumenter ble lagt ut på nettsidene til Bane NOR og Sørum kommune.

Det ble innsendt 15 innspill fra offentlige myndigheter, grunneiere, lokale foreninger og naboer.

Sentrale tema for innspill:

• Kulturmiljøet på Rånåsfoss, bevaring av stasjonsbygningen
• Fortausløsning langs fylkesveg
• Tilpasning av nye tiltak i kulturmiljøet
• Samspill og endring i formål mellom jernbane og kraftstasjon
• Overvannshåndtering
• Løsning for buss; stoppesested og snumulighet
• Direkte påvirkning for eiendommer ved gjennomføring av tiltak

Det ble fremmet innsigelse fra Akershus fylkeskommune til reguleringsforslagets alternativ 1 som
innebar riving av stasjonsbygningen. Planforslaget som fremmes til sluttbehandling medfører bevaring
av stasjonsbygningen. I tillegg til en presisering i planforslaget i forhold til dette, ble det foretatt endring
av formål mellom jernbane og kraftstasjon. Disse endringene medførte behov for en begrenset høring
hos berørte parter. Perioden for begrenset høring var fra 16.06.2021 til 02.08.2021. Begrenset høring
ble sendt Bane NOR. Akershus Energi og Viken fylkeskommune.

Politisk sluttbehandling og vedtak

Nes kommune har overtatt som planmyndighet og har ansvaret for å framme planforslaget til politisk
andregangs behandling / vedtak. Planforslaget fremmes til sluttbehandling høsten 2021, med endelig
behandling i kommunestyrets møte 28.09.2021. Siden planforslaget er beliggende i både Lillestrøm og
Nes vil planforslaget også fremmes for vedtak i Lillestrøm kommune høsten 2021. De respektive
kommuner vil da i framtiden ha ansvar for å følge opp planen ved søknad om tiltak i tilhørende
kommune. For Lillestrøm kommune er det formål for samferdselsanlegg (trase for jernbane) og
grønnstruktur (vegetasjonsskjerm med hensynssone flomfare) som strekker seg inn i kommunen.
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Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Sørum kommune

I Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Sørum kommune er området avsatt til kollektivnett (2060),
offentlig eller privat tjenesteyting (1160), friområde, nåværende og fremtidig boligbebyggelse, LNFR,
og hensynssoner for høyspent, og for kulturmiljø.

For Rånåsfoss kraftstasjon med omkringliggende areal er det avsatt hensynssone for bevaring av
kulturmiljø: Innenfor området angitt som hensynssone bevaring av kulturmiljø, må det tas særlig
hensyn til bevaring av installasjoner, bygningsmiljø og kulturlandskap. Ved behandling av byggesaker
ell er an dre t ilt ak s k al h ens y n ti l k ul turm il jø v ek tle gges ( …)

Rekkefølgekrav i kommuneplanen for gang- og sykkelveg i tilknytning til Rånåsfoss stasjon

I kommuneplanens § 2.1 vises det til rekkefølgekrav for utbygging av nytt boligfelt på Kroken og
Olberg II. Før områdene kan reguleres må lokalisering av jernbanestasjon på Auli/Rånåsfoss være
avklart. Før området Olberg II kan bygges ut, skal det opparbeides gang- og sykkelveg mot Auli senter
og den nye jernbanestasjonen. Det er gitt bestemmelse om at trygge ganglinjer til jernbanestasjonen
skal sikres.

Kommuneplanens arealdel for Sørum er fortsatt gjeldende for området etter gjennomføring av
grensejusteringen fra 01.01.2020. Dette inntil området blir inntatt gjennom revidering av
kommuneplanen for Nes.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2021

Kommunestyret vedtok den reviderte kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum
2017-2021 i sitt møte 1. februar 2017.

Sammen med Rånåsfoss kraftverk, Rånåsfoss hengebru og omliggende bebyggelse knyttet til
kraftverket, inngår Rånåsfoss stasjon i et helhetlig industrielt kulturmiljø fra norsk kraftutbygging.
Miljøet vurderes som «Kulturminne/-miljø med nasjonal, eventuelt stor regional, verdi. Kan være
fredningsverdig. Må reguleres til bevaring.», i Sørum kommunes kulturminneplan.

I Akershus fylkeskommunes fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer vurderes området som
kulturmiljø av nasjonal eller regional verdi.

Føringer fra Sørum kommune sin kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vil fortsatt være
førende for området inntil det blir revidering av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes
kommune.

Vern av telefonkiosk

Telefonkiosken på Rånåsfoss jernbanestasjon er en av 100 utvalgte telefonkiosker som omfattes av
en bevaringsavtale mellom Telenor ASA og Riksantikvaren. Riksantikvaren har i brev datert
22.06.2007 bemyndiget Norsk Telemuseum ansvar for oppfølgningen av avtalen på direktoratets
vegne. Telemuseet kan iht avtalen ta beslutninger om eventuelle mindre endringer av plassering eller
lignende for kioskene som omfattes av avtalen. Ved behov for større endringer skal Telenor ASA eller
Norsk telemuseum henvende seg skriftlig til Riksantikvaren for vurdering.

Reguleringsplaner

Reguleringsplan for Rånåsfoss berører eller vil være tilgrensende følgende reguleringsplaner:

PlanID Plannavn Ikrafttredelsesdato

083 Sauejordet Rånåsfoss 1.2.1989

174 Rånåsfoss bevaring 18.10.2006

054 Boligområde ved Rånåsfoss bru 16.12.1982
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031  Område ved Rånåsfoss, Blaker  10.5.1958 

157  Sandnes gård – boligområde  28.4.2004 

 

Figur 3-1 Oversikt over eksisterende reguleringsplaner, eldre planer vises bare med omriss 

 

Overordnende retningslinjer/føringer og regionale planer 

Følgende overordnede retningslinjer/føringer og regionale planer har ligget til grunn for planarbeidet: 

Statlige føringer/planretningslinjer 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 
• Nasjonal jordvernstrategi (Prop 127 S (2014-2015). 
• Nasjonal transportplan (Meld. St. 33 (2016-2017). 

Regionale planer 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 2015. 
• Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 2016. 
• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018. 
• Samferdselsplan for Akershus 2016-2025. 
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Beskrivelse av planområdet

Beliggenhet og planavgrensning

Rånåsfoss ligger sør i Nes kommune, ved grensen til Lillestrøm kommune på østsiden av Glomma.
Rånåsfoss stasjon er en stasjon på Kongsvingerbanen, 45 km fra Oslo.

Figur 4-1 Beliggenhet Rånåsfoss, omtrentlig plassering av planområdet markert med rødt

Planavgrensning

Planens avgrensning fremgår av Figur 4-2 Planavgrensning. Planavgrensningen i sør er i
utgangspunktet avgrenset av eiendommen (gnr/bnr 117/67) som følger jernbanesporet. Det skal
gjøres tiltak i forbindelse med oppgradering av signalanlegg på jernbanen. Området langs sporet i sør
er ikke regulert fra før, og det er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-formål.
Reguleringsplanen åpner gjennom bestemmelser for at det kan gjøres nødvendige tiltak langs spor.
Øvrig areal videreføres som LNFR-areal.

Reguleringsplanen er avgrenset ut fra følgende forhold

• Nødvendig areal for å gjennomføre midlertidige og permanente tiltak som foreslås i
reguleringsplanen.

• Formålsavgrensninger i kommuneplan.
• Areal i eksisterende reguleringsplaner som er nødvendig å ta med for å lage en helhetlig plan.
• Hensiktsmessig avgrensning mot eksisterende planer som delvis erstattes.
• Eiendomsgrenser.
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Figur 4-2 Planavgrensning 
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Rånåsfoss og Auli

By- og bygdeliv og kulturmiljøet Rånåsfoss

Tettbebyggelsen på Rånåsfoss og Auli ligger ved Glomma henholdsvis i Nes kommune. De utgjør til
sammen tettstedet Aulifeltet (SSB 2017).

Pr. 1.1.2017 bor det 2194 innbyggere på Auli2. Området har hatt stor betydning for
befolkningsutviklingen i Nes siden slutten av 1960-tallet. På Auli er det etablert kommunale tjenester
som skole, barnehage og legetjenester, i tillegg til annet tjenestetilbud. Det er planer for ytterligere
utbygging av området med boliger, infrastruktur og tjenestetilbud. I kommunens gjeldende strategi for
skole og barnehage er det vedtak om utvidelse av kapasiteten i barnehage og barneskole på Auli.
Skolekretsene i Nes er større enn grunnkretsene, og Auli skole har elever fra 5 grunnkretser.

På Rånåsfoss bor det 617 innbyggere. Sørum har ikke lokalisert institusjoner eller kontor for
kommunalt tjenestetilbud på Rånåsfoss. Skoleelever fra 1. – 7. trinn tok tidligere buss til skolen som
ligger 6 km unna, men har nå gangavstand til Auli skole. Det er ingen barnehage på Rånåsfoss.
Rånåsfoss spiller en viktig identitetsskapende rolle med stedets kulturmiljø og kulturminner, og
området representer muligheter for vekst og utvikling3.

Deler av Rånåsfoss kraftstasjon ligger i planområdet, med tilhørende bygninger og driftsbygninger for
Akershus Energi. Rånåsfoss har tre kraftstasjoner, Rånåsfoss I, II og III. Rånåsfoss I ble bygget 1918-
1922 og var i drift frem til 2014, mens Rånåsfoss III sto ferdig i 2016. Rundt kraftverket ble det i tillegg
til anleggsbrakker og boliger etablert post, telegraf, sykestue, skole, butikk og samfunnshus4.

Figur 4-3 Den opprinnelige bruen fra 1918, Rånåsfoss gamle hengebru. I bakgrunnen skimtes brakkebyen fra
anleggsperioden (Ole Skarbø, Nasjonalbibliotekets billedsamling Rånåsfoss, Sørum, Akershus)

2 Fra Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes, Kommunal – og
moderninseringsdepartementet 2.juli 2018.
3 Fra Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes, Kommunal – og
moderninseringsdepartementet 2.juli 2018.
4 https://akershusenergi.no/no/vannkraft/vaare-kraftverk/raanaasfoss1

https://akershusenergi.no/no/vannkraft/vaare-kraftverk/raanaasfoss1
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Rånåsfoss bru ble bygget i 1927. Bruen ble statlig listeført som del av Statens vegvesens nasjonale 
verneplan som en av landets første såkalte myke hengebruer, etter hvert en norsk spesialitet.  

Kulturmiljøet ved Rånåsfoss omfatter ved siden av stasjonsområdet; Rånåsfoss bru, kraftverket og 
tilhørende boliger til kraftverket, disse er regulert til bevaring. 

Landskapsbilde 

Rånåsfoss stasjon ligger på et flatere parti langs elvebanken ved Glomma, noen meter høyere enn 
elva. Rånåsfoss stasjon ligger 122,5 meter over havet. Terrenget skråner oppover mot 
boligbebyggelsen, slik at boligene lengst opp i Aulifeltet ligger ca. 270 meter over havet. Eidsveien 
skjærer seg gjennom skrålia og danner en naturlig linje gjennom området sammen med jernbanens 
kurvatur. 7-8 meter over stasjonen ligger administrasjonsbygget til kraftverket på en flatere avsats. 
Plen og storvokste trær gir et parkpreg i dette området. En bolig med hage som tilhører kraftverket 
ligger i dag på dette platået. Skråningen har en del storreist løvvegetasjon.  På oversiden av Eidsveien 
er det en skogkledd skråning med gran og furu. En sirkulær snuplass for rutebuss skjærer seg i inn i 
fjellskråningen ved innkjøringen til stasjonsområdet. 

Friluftsliv 

På Rånåsfoss og Auli er det større friområder, i tillegg til en del tilrettelagte anlegg. I eller i tilknytning 
til planområdet er det tursti langs Glomma, lysløype, og idrettsplass. Ved kraftverket er det gratis å 
fiske. Rånåsfoss familiebad, også kjent som Bader’n, er et utendørs badeanlegg som eies og drives 

av Akershus Energi. Anlegget ligger like nord for hovedkontoret til Akershus Energi, med avkjøring fra 
Eidsveien. Anlegget har egen parkeringsplass5. Anlegget er åpent sommerstid. 

Bader’n og idrettsplassen inngår et kartlagt og verdisatt leke- og rekreasjonsområde på Rånåsfoss, og 
er et viktig friluftsområde6 

Rånåsfoss bru er en gangbru, og knytter Rånåsfoss sammen med turveisystemet som går langs 
vestsiden av Glomma og sørover mot Bingfoss. 

 

Figur 4-4 Kartlagte friluftsområder i planområdet; leke- og rekreasjonsområde i grønt, og Glomma med sideareal i 
rødt (Kilde: Miljødirektoratet, naturbase)  

 
5 Rånåsfoss Vel www.rånåsfoss.no/fritidstilbud/badern  
6 Kartlagt friluftsområde: https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00010648  

http://www.rånåsfoss.no/fritidstilbud/badern
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00010648
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Rånåsfoss stasjon

Stasjonsområdet har plattform, stasjonsbygning, leskur på plattform med sykkelparkering, teknisk
bygg og parkeringsplasser. Stasjonsbygningen på Rånåsfoss er i dag ikke åpent for publikum, og
bærer innvendig preg av manglende vedlikehold. Se mer om stasjonsbygningen under kapittel 5.3.3
Beskrivelse av planforslaget – Stasjonsbygningen, og kapittel 6.7 Virkninger av planforslaget -
Kulturminner og kulturmiljø.

Figur 4-5 Stasjonsområdet sett sørover fra Eidsveien, med parkering på begge sider av spor. Adkomst til
parkering mot Glomma er over planovergang (utsnitt fra google maps, 2016)

Figur 4-6 Stasjonsområde mot Glomma med nordgående tog, snuplass/holdeplass for buss, parkering på
stasjonsområde, leskur og Rånåsfoss bru (Norconsult januar 2018)

Auli holdeplass

Det er en forutsetning gitt av Jernbanedirektoratet for detaljprosjektering av Rånåsfoss stasjon at Auli
holdeplass legges ned. Auli holdeplass ligger nord for Rånåsfoss stasjon. Dagens plattform er for lav,
for kort og for smal. Det er ingen øvrig aktivitet enn togtrafikk i området slik at det ikke er sosial kontroll
over området i de tidene det ikke er togtrafikk. Det er rapportert om hærverk på parkerte biler og sykler
ved holdeplassen.

Holdeplassen har ikke bussforbindelse. Det er tilrettelagt for parkeringsplasser for bil. Stoppestedet
har gjennomgått noen oppgraderinger de senere år. Dette med en mindre utvidelse av
parkeringsområdet, samt bedret belysning for dette. Det er opparbeidet sykkelparkering og gjort
mindre endringer ved perrong, blant annet nytt venteskur.
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Jernbanetekniske forhold

Det er to togspor på Rånåsfoss stasjon i dag. I tillegg ligger det et buttspor7 fra spor 2 inne på
stasjonsområdet. Alle persontog som skal stoppe på Rånåsfoss stasjon benytter spor 1 med
avstigning for passasjer til plattform 1. Spor 2 benyttes kun i avvikssituasjoner. Kryssende persontog
som ikke skal stoppe for personutveksling vil normalt benytte spor 2.

Figur 4-7 Rånåsfoss stasjon - Sporsituasjonen (Bane NOR 2018)

Dagens hastighet i spor 1 er 100 km/t. Hastigheten i spor 2 er begrenset av sporvekslene i hver ende
og har maks hastighet 40 km/t.

Dagens hovedplattform ved spor 1 er for kort til å betjene et dobbelt togsett (Flirt).

Dagens mellomplattform mellom spor 1 og 2 er for kort og smal til å kunne benyttes i henhold til
dagens regelverk, og den er derfor ikke i bruk.

Figur 4-8 Spor og plattformer ved Rånåsfoss stasjon, sett mot sør, mellomplattform mellom spor 1 og 2.

7 Jernbanespor med sporveksel bare i en ende, dvs et blindspor/endespor
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Det er en planovergang like nordøst for stasjonen som gir adkomst til Akershus Energi og
innfartsparkeringsplasser ved Banevegen i tilknytning til stasjonen. Planovergangen brukes av gående
og syklende som kommer fra/til gangbrua over Glomma.

Figur 4-9 Planovergang mellom Eidsveien/Banevegen ved Rånåsfoss bru

Eksisterende bebyggelse

Reguleringsplanen berører bebyggelse på og i tilknytning til stasjonsområdet, Rånåsfoss kraftverk
med tilhørende bygg, og Pausvegen 1. Planen berører eiendommer langs Eidsveien, men inkluderer
ikke bolighus langs Eidsveien.

Trafikale forhold

Fylkesvei (fv.) 253 Eidsveien går sørover fra fv. 476 Borgenvegen, gjennom Rånåsfoss, Eid og ned til
Blaker. Årsdøgntrafikk var 910 (kjøretøy/døgn) i 2017, med 10% lange kjøretøy. Eidsveien er en smal
tofelts veg, og har belysning innenfor planstrekningen. Fartsgrensen er 50 km/t.

Banevegen går langs Glomma fra planovergangen ved Rånåsfoss bru og ned til områdene som
brukes av kraftstasjonen.

Det er blandet trafikk langs Eidsveien, og trafikksituasjonen oppleves generelt som rotete ved
Rånåsfoss stasjon. Trafikkberegninger som ble gjort i forbindelse med Konsekvensutredning – Nytt
stoppested Rånåsfoss/Sandnes viste at det ikke er kapasitetsproblemer ved Rånåsfoss, selv om det i
morgenrush kan virke rotete. Det er heller ikke beregnet avviklingsproblemer i fremtidig situasjon.

Det er i dag ikke tilrettelagt adkomst for gående til stasjonsområdet. Det er en gangvei som er en
forlengelse av Sagbakken som kommer ut på Eidsveien sør for stasjonsområdet. Gående går langs
vegskulder på Eidsveien. Syklende til stasjonen benytter Eidsveien eller kommer via Rånåsfoss bru.
Trafikksikkerhetsmessig er det lite heldig at det ikke er sammenhengende fortau langs Eidsveien for
adkomst til stasjonen. Dårlig belysning langs Eidsveien gjør at å ferdes langs vegen på kveldstid
oppleves som utrygt.

Gående og syklende fra vestsiden av Glomma kommer via Rånåsfoss bru, og krysser ved
planovergangen.
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Det er opparbeidet ca 83 parkeringsplasser for bil og ett sykkelstativ ved stasjonen. Det parkeres i dag 
langs sporet på begge sider av planovergangen. 

På sommeren parkerer folk som besøker Bader’n langs Eidsveien dersom parkeringsplassen ved 
Bader’n er full.  

Manglende tilrettelegging for gående og syklende, og parkeringskapasitet gjør at tilgjengeligheten til 
Rånåsfoss stasjon ikke oppleves som god i dag. 

 

Figur 4-10 Blandet trafikk langs Eidsveien, ved brufeste til Rånåsfoss bru (foto Norconsult/ P.E.Corneliussen) 

 

 

Figur 4-11 Oversikt over adkomst for gående og syklende til stasjonsområdet 

Busser kommer fra nord, stopper ved busslomme like sør for planovergangen til 
kraftstasjonen/gangbru over Glomma, og snur i snuplass på motsatt side av fylkesvegen. Oftest venter 
de i snuplassen før de returnerer nordover.   
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Figur 4-12 Snuplass for buss sett mot nord fra Eidsveien, med parkering på stasjon til høyre (Utsnitt: Google
Maps 2016)

Figur 4-13 Snuplass/holdeplass for buss, sti fra Sagbakken kan sees bak i terrenget (Norconsult, januar 2018)

Sikkerhet langs veg og bane

På vegnettet er det ikke registrert ulykker med personskade de siste 10 år på vegnettet.

Bane NOR registrerer uønskede hendelser langs jernbanen og på stasjonsområder. På Rånåsfoss er
personer som ferdes ulovlig langs spor, både barn og voksne er et gjentagende problem. Det er
registrert flere nestenulykker mellom mennesker som krysser sporet og passerende tog. Det er
registrert noe påkjørsel av vilt ved Rånåsfoss.

Det er registrert personskader som følge av isete plattformområder og dårlig/manglende belysning.
Hærverk er også et gjentagende problem på Rånåsfoss, noe som blant annet har resultert i at
telefonkiosken på stasjonsområdet har plexiglass i stedet for vanlig glass, som i andre slike
telefonkiosker.

Naturmangfold

Naturmangfold på Rånåsfoss er utredet i Konsekvensutredning – Nytt stoppested
Rånåsfoss/Sandnes. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon er det
gjennomført en kartlegging av fremmede arter innenfor planområdet.

Naturmiljøet i planområdet er relativt sterkt påvirket. Området langs Glomma ved Rånåsfoss er preget
av fyllinger, veier og bygninger ved Rånåsfoss stasjon og kraftverket.
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Registrerte arter i influensområdet til reguleringsplanen er bl.a. vannfugler som kvinand, toppand,
knoppsvane og sangsvane. For andefugler og sangsvane er områdene nord for brua på fv.253 viktige
beiteområder vinterstid.

Naturressurser

Området i og i tilknytning til Rånåsfoss stasjon består i hovedsak av offentlig og privat bebyggelse, og
areal med samferdselsanlegg (jernbane, veg og parkering). Sør for Rånåsfoss stasjon avgrenses
planområdet av vannlinja til Glomma i vest og eiendomsgrensen for jernbane i øst.

Aktuelle naturressurser i området er vassdraget Glomma og landbruksressurser.

Langs Glomma er det i hovedsak uproduktiv skog. Dette ligger innenfor hensynssone for flom, som
tidvis blir sterkt berørt ved flom i Glomma. Det er registrert skog av høy bonitet langs sporet både sør i
planområdet, og nord for planovergangen ved Rånåsfoss bru. Dette fungerer som en
vegetasjonsskjerm mellom jernbanen og elva, og det er ikke aktuelt å ta ut dette til produksjonsformål.

Planområdet berører ikke areal med dyrka eller dyrkbar mark.

Figur 4-14 Registrert jordbruksareal, avgrensning for fulldyrka mark følger eiendomsgrense langs jernbanen, og
plangrensen følger denne (Kilde: Kilden - NIBIO – AR50 - desember 2018)

Grunnforhold

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i forbindelse med konsekvensutredning for
stasjonsplassering, og supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet og
detaljprosjektering.

Ved stasjonsområdet antyder boringene på platået ovenfor stasjonen faste masser og ca. 8 m til berg.
Det antas både faste udrenerte masser (leire og silt) og friksjonsmasser. Boringen på elvesiden av
sporet som ble utført med tanke på fremtidig brufundament viser grove masser, stein og blokk i ca.
4 m før berg er påtruffet.

Boringene ved Rånåsfoss bru, nord for Rånåsfoss stasjon viser dybder til berg mellom 3 og 7 m. Det
er antydet både sandige masser og leire.
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Sør for Rånåsfoss stasjon og kraftverkbygget, viser boringene på elvesiden av eksisterende
jernbanespor svært grove og faste masser. På innsiden av jernbanesporet, ble boringene satt opp for
å utelukke eventuell områdestabilitetsproblematikk. Disse boringene viser dybder til berg på 3,4 m
eller grunnere, og utelukker forekomst av sensitive masser.

Det vises til geoteknisk datarapport (MIP-00-A-01006 rev 01A) og geoteknisk fagrapport (MIP-00-A-
01162).

Miljøundersøkelser

Norconsult har gjort en miljøteknisk grunnundersøkelse i området som omfattes av terrenginngrep.

Det ble gjort undersøkelser i fire delområder: 1) fortau langs Eidsveien 2) stasjonsområde nordøst 3)
krysningsspor sør for stasjonen og 4) parkeringsplass i skogområde. Det ble tatt prøver i de tre av
disse fire delområdene der hvor det forelå mistanke om forurensing basert på tidligere aktiviteter. Det
ble ikke prøvetatt i området hvor det skal anlegges parkeringsplass, da det her ikke forelå mistanke
om forurensing.

Det ble påvist forurensing over normverdi i alle de tre prøvetatte områdene. Forurensingen kan sees
som et resultat av aktivitetene som har foregått i de respektive områdene, for eksempel biltrafikk,
togtrafikk, kreosotsviller, osv.

Vann og avløp

Eksisterende stasjonsbygning ved Eidsveien / Pausvegen er tilkoblet kommunalt VA-nett. Omfanget
av eksisterende VA-anlegg inne på stasjonsområdet er lite. Det må påregnes at det kan finnes ukjent
infrastruktur i grunnen.

Eksisterende parkeringsareal ved plattform 1 er drenert til sluk. Det antas at dette anlegget er tilknyttet
kommunal overvannsledning med utslipp til Glomma. Anlegget bør kartlegges nærmere før bygging.

Eidsveien (FV253) har drenering til tilrettelagte drensgrøfter, enkelte steder direkte til terreng.
Drensvannet samles opp i sandfang med kuppelrist. Ved de fleste innkjørslene på sydsiden av veien
er det etablert stikkrenner.

Bussholdeplass ved Rånåsfoss stasjon er drenert til sluk i lavbrekk i veiskulder.

Stikkledningsanlegg til eksisterende bebyggelse fra kommunalt /privat hovedledningsnett. Leggeår og
tilstand er ukjent. I tillegg er det en privat hovedvannledning tilhørende Blaker vannverk.

Energi

Planområdet krysses på to steder av høyspenningsanlegg som er bygget etter anleggskonsesjon gitt
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

1. Ved Eidsveien nord i planområdet krysser regionalnettlinjen Rånåsfoss – Årnes 66kV, med
totalt byggeforbudsbelte på 21 meter, 10,5 meter målt horisontalt til hver side for senter av
linjen. Linjen starter ved Rånåsfoss kraftstasjon.

2. Ved Rånåsfoss kraftstasjon utledes tre regionalnettlinjer.

Rånåsfoss transformatorstasjon er plassert innenfor planområdet.

Se egen beskrivelse av Rånåsfoss kraftstasjon under kapittel 4.2 Rånåsfoss og Auli.



Dato: 17.01.19
Kongsvingerbanen, (Lillestrøm) – Kongsvinger, Rånåsfoss stasjon
Detaljreguleringsplan - planbeskrivelse Side: 27 av 50

2019-01-17 | Side 27 av 50

Beskrivelse av planforslaget

Forutsetninger for planforslaget

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslaget:

Hastighet - dagens hastighet i spor 1 er 100 km/t, dette er beholdt som forutsetning for hastighet på
strekningen.

Planovergang - Det er forutsatt at dagens planovergang nord for stasjonen skal beholdes.
Planovergangen ligger innenfor stasjonsområdet. Planovergangen fungerer som adkomst til Akershus
Energi, og etablering av planfri kryssing for bil og tungtransport vil bli svært dyrt. Planovergangen
avskjærer muligheten for samtidig innkjør på stasjonen.

Kontaktledningsanlegg - Det er montert nytt kontaktledningsanlegg strekningen. Det er benyttet
borede fundamenter for alle master og avspenningsbarduner. Ved etablering av nye plattformer og
forlengelse av krysningssporet skal mest mulig av eksisterende anlegg beholdes.

Fortau - Antallet gående fra nord vil sannsynligvis øke noe som følge av nedleggelsen av Auli
holdeplass. Dersom planlagte boligfelt i tilknytning til stasjonen realiseres, vil det også bidra til økt
gangtrafikk langs Eidsveien i framtiden. Statens vegvesen har vurdert fortau til å være en akseptabel
løsning for trygg ferdsel for gående på strekningen og krever ikke separat gang- og sykkelveg. Det
skal planlegges 3 meter bredt fortau langs Eidsveien som sikker adkomst for gående og syklende til
Rånåsfoss stasjon.

Parkering - Parkeringskapasiteten ved Rånåsfoss skal minimum være tilsvarende dagens kapasitet
ved Rånåsfoss og Auli til sammen, med mulighet for utvidelse.

Grunnforhold

Grunnforholdene kan generelt betegnes som gode og leiren som forekommer kan karakteriseres som
middels fast til fast. Det er ikke registrert sprøbruddmateriale i planområdet. Områdestabiliteten iht.
NVEs regelverk er derfor ivaretatt. De nødvendige skråningshelningene, for å gjøre plass til fortau og
plattform, er vurdert til å ha tilstrekkelig sikkerhet. De nødvendige høyder på mur er vurdert til å ha
tilstrekkelig sikkerhet med de presenterte mur- og sålebredder.

Tiltak i planen

Hovedgrep

Dagens anlegg på Rånåsfoss stasjon skal oppgraderes. Det vil bli prosjektert nye plattformer med
lengde på 220 meter på hver side av stasjonen, med planovergang mellom hver side av spor. Det blir
adkomst til planovergangen via heishus med tilhørende trapp. Det skal utvides med en ny
innfartsparkering på stasjonens østre side. Sporene vil bli oppgradert, med forlenget krysningsspor og
nytt buttspor8. Nytt teknisk bygg er prosjektert. Teknisk bygg vil inneholde rom for tele, tele ekstern og
lavspent. Fortau langs Eidsveien prosjekteres.

Planen skal sikre nødvendig areal til følgende permanente tiltak:

8 Jernbanespor som ender blindt, brukes til hensetting (parkering) av arbeidsmaskiner på jernbanen
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• Stasjonsområde: Adkomster – Parkering for alle trafikanttyper -Planfri kryssing av spor
(overgangsbru) -Plattformer for persontog– Bussholdeplass – Tekniske anlegg og installasjoner –
Teknisk bygg

• Kryssingsspor og buttspor: Forlenge krysningsspor i retning Oslo og nytt buttspor
• Fortau langs Eidsveien fra Sandnes
• Ny innfartsparkering: Sikringsareal – adkomstveger for alle typer trafikanter

I tillegg avsettes areal til midlertidig anleggs- og riggområde for gjennomføring av tiltak i planen..
Arealbruk i gjeldende reguleringsplaner inntil planområdet er tatt med i denne planen i den grad det er
nødvendig for gjennomføring av tiltak.

Jernbanespor og plattformer

Det reguleres permanent areal til:

• Kryssingsspor i sør
• Anleggs- og driftsvei mellom spor og Glomma
• Dobbeltspor mellom sporveksel sør for Rånåsfoss kraftstasjon til sporveksel ved

planovergang ved Rånåsfoss bru
• Plattformer og stasjonsområde

I sør forlenges kryssingssporet for å kunne håndtere 750 meter lange godstog. Sporet nærmest
Glomma (spor 2) forlenges. På spor 2 legges det inn et buttspor. Buttsporet kan benyttes til å hensette
gule maskiner (arbeidsmaskiner). Sporet prosjekteres med effektiv lengde på 100 m. Det er
tilstrekkelig langt for å hensette de mest brukte arbeidsmaskinene som benyttes i dag. Sporveksel til
buttsporet er 1:9 R=190. Adkomst til buttspor og anleggsvei er over eiendom 117/11, Rånåsfoss
kraftverk. Gjensidig adkomstrett for eiendommene mellom Glomma og spor er fastsatt i
reguleringsbestemmelsene.

Figur 5-1 Oversikt ny anleggsvei mellom spor og Glomma, buttspor, to spor og sporveksel i søndre del
(Norconsult 2918)
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Eksisterende spor 1 og 2 beholdes mellom sporveksel i sør og gjennom stasjonsområdet.
Sporvekselen ved planovergangen ved Rånåsfoss bru skiftes slik at hastigheten økes til 60 km/t i
gjennom hele kryssingssporet. Dette gjør at kapasiteten på strekning økes. Det etableres nye
sideplattformer med lengde på 220 meter, som kan betjene doble Flirt-sett.

For å ivareta sikkerhet er plattformområdet er trukket lengre mot sør for å få minimum 35 meter fra
signal til plattformkant i nordenden. Plattformkanten er trukket så langt som mulig langs eksisterende
bygg ved kraftverket på vestsiden av stasjonen.

Figur 5-2 Plattform med mulig utforming av plattformareal ved begge spor, sett mot Rånåsfoss kraftverk (Fra 3D-
modell 17.september 2018, Norconsult)

Stasjonsbygningen

Planforslaget legger til rette for bevaring av stasjonsbygningen. Dette alternativet er opprinnelig et
alternativt forslag fremmet av Sørum kommune. Planforslaget tar videre utgangspunkt i tiltak og
arealbruk i planforslaget til Bane NOR. Det forutsettes at stasjonsbygningen står der den står i dag (se
figur 5.3 – 5.5).

Stasjonsbygningen er gitt bestemmelser for bevaring og framtidig bruk. Det er gitt bestemmelser som
bidrar til å opprettholde stasjonsbygningens eksteriørmessige uttrykk.

Stasjonsbygningen er gitt formålet forretning/kontor/tjenesteyting, for å gi muligheter for en fremtidig
bruk av bygningen.

Stasjonsbygningens kulturminneverdi

Stasjonsbygningen er viktig fordi den belyser jernbanens historiske sammenheng med Rånåsfoss
kraftverk. Sammen med Rånåsfoss bru viser den at industrialiseringen var tett knyttet til utbygging av
samferdsel. Bygningen fungerer til en viss grad også som et fysisk bindeledd over land mellom de to
statlig listeførte objektene kraftverket og hengebruen. Hvis stasjonsbygningen fjernes fra denne
«rekken» av bygninger og erstattes av et stasjonsanlegg som er nytt i sin helhet, vil hengebruen miste
en sammenheng med resten av kulturmiljøet. Den kulturhistoriske sammenhengen vil bli mindre
lesbar. Det vil si at folk ikke lenger vil kunne se miljøet og uten videre tenke seg til at disse ulike
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elementene har en felles historie. Imidlertid er bygningen i seg selv av lavere verneverdi enn andre 
objekter i miljøet. 

Reguleringsplanen viderefører plassering av den vernede telefonkiosken. Dette er også 
telefonkioskens opprinnelige plassering. Plasseringen vil bidra til å opprettholde den historiske 
forbindelsen mellom stasjonsbygningen og telefonkiosken. 

 

Utfordringer som følge av å bevare stasjonen: 

Bane NOR har gjennom prosessen framholdt momenter som kan gi utfordringer ved gjennomføring av 
tiltak ved stasjonen. En bevaring av stasjonsbygningen må vurderes i sammenheng med disse og 
avklares gjennom kommende prosesser siden forslaget som fremmes legger opp til bevaring. 

• Plattform skal heves i forhold til dagens situasjon. Høydeforskjell mellom stasjonsbygning og 
plattform gir behov for særskilt opparbeidelse (kantstein/trapp/rampe) for å sikre tilkomst til 
bygningen. Dette igjen gir redusert bredde på plattform langs stasjonsbygningen. 

• Etablering av gangbro med heishus, med en beliggenhet som vurderes som mest 
hensiktsmessig ut fra terrengforhold, siktlinjer og jernbanetekniske forhold, slik 
illustrasjonsplanen viser, gir et smalt areal mellom heishus og stasjonsbygning. Et skjult 
heishus gjør orienterbarheten på stasjonsområdet vanskelig fra plattform/nedre nivå, samtidig 
som opplevelsen av liten sosial kontroll ved bruk av heishuset er uheldig. Opprettholdelse av 
stasjonsbygningen gir generelt en mindre intuitiv lesbarhet av stasjonsfunksjonene enn ved at 
bygningen fjernes. 

• Stasjonsbygningen arealbeslag gir lengre avstander for flere HC-parkeringsplasser til 
plattform. 

• Stasjonsbygningen er ikke egnet for jernbanetekniske funksjoner, slik at det må føres opp et 
eget teknisk bygg for dette på området. 

• Opprettholdelse av stasjonsbygningen gir økte kostnader både knyttet til 
anleggsgjennomføring, bygningsrestaurering og drift og vedlikehold. Ut over drift og 
vedlikehold av stasjonsbygningen, vil trang passasje mellom bygning og heishus gi økte 
driftskostnader knyttet til snørydding, strøing o.a. da standard driftsmateriell ikke kan nyttes. 

 

 

Figur 5-3 Utsnitt av hvordan en modell av dagens stasjonsbygning kan se ut mot foreslåtte tiltak og arealbruk i 
planforslaget (Fra 3D-modell 19.september 2018, Norconsult) 
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Figur 5-4 Utsnitt av hvordan en modell av dagens stasjonsbygning kan se ut mot foreslåtte tiltak og arealbruk i
planforslaget (Fra 3D-modell 19.september 2018, Norconsult)

Stasjonsområdet med veg og parkeringsplasser

Det reguleres permanent areal til

• Parkeringsplasser i tilknytning til stasjon (nivå 1 og 2)
• Øvre parkeringsplass (nivå 3)
• Areal for fremtidig utvidelse av parkeringsplass (nivå 3)
• Gangforbindelser
• Holdeplass og snuplass for buss
• Sykkelplasser
• Vegareal

Stasjon med tilhørende parkeringsanlegg er lagt på tre nivåer i skrånende terreng. Dette er gjort for å
unngå bruk av store forstøtningsmurer som gir store inngrep i naturen, og for å redusere behovet for
uttak av masser på øvre parkering.

Totalt reguleres det areal til 137 parkeringsplasser på Rånåsfoss. Det er avsatt areal for mulig
utvidelse av parkeringsområder ved øvre parkeringsplass for å dekke mulig fremtidig behov for
utvidelse. Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter til tilstrekkelig antall plasser, begrenset
opp til 6% av det totale antall plasser. Det legges til rette for mulighet til å utvide antallet ladestasjoner
senere.
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Figur 5-5 Oversikt over nivåinndeling for områder i tilknytning til stasjonsområdet (Fra 3D-modell 17.september 
2018, Norconsult) 

Parkeringsplasser i tilknytning til stasjonsområdet 

På nivå 1 etableres stasjonen, nye trappehus, nytt teknisk bygg, og sykkelparkering. Eksisterende 
avkjøring til stasjon/plattform foreslås innsnevret noe. For kjørende skal området på stasjonen kun 
brukes benyttes til HC-parkering, kort av- og påstigning samt Bane NORs driftskjøretøy. HC-parkering 
og «kiss & ride» plasseres nærmest mulig plattformen ved spor 19. 

Beplantning og benker danner det nye miljøet rundt vernet telefonkiosk på nivå 1.  

 

Figur 5-6 Illustrasjon av foreslått stasjonsområde med blant annet planfri kryssing, og plassering av rød 
telefonkiosk. Gjør oppmerksom på at illustrasjonen viser Bane NOR sin fortrukne løsning for stasjonsområdet, 
uten stasjonsbygning. (Norconsult 2018).  

 
9 Iht krav i Bane NORs Håndbok for stasjoner 
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På elvesiden av sporet er det ikke ønskelig med parkering. Det er tilrettelagt for at færrest mulig skal 
krysse over sporet for å komme til plattformene. Ansatte ved Akershus Energi benytter parkering 
tilhørende Akershus Energi på nivå 2, samt egen parkering i tilknytning til kraftstasjonen.  

En gangbru med tilhørende trapper og heishus sørger for en trygg forbindelse mellom plattformene. 
Gangbruen forlenges direkte inn på nivå 2.  

På nivå 2 etableres det sykkelparkering, HC-parkering og vanlig parkering samt en videre 
gangforbindelse til nivå 3. Parkeringsplassen er plassert i forlengelsen av eksisterende parkering for 
administrasjonsbygget til kraftverket (Akershus energi) En akse i forlengelse med planovergangen 
knytter øvre parkering i skogen (nivå 3) til stasjonen med overgangsfelt over Eidsveien.  

Skråningen nedenfor nivå 2 blir berørt med terrengendring i partiet fra teknisk bygg til syd for boligen 
som skal rives. Det bygges en større mur som landkar for gangbruen og for planering av terrenget på 
nivå 2. Terrenget tilpasses i skråning inntil mur/ landkar. 

  

Figur 5-7 Utsnitt fra oversiktsplan (landskap) fra detaljprosjektering, stasjonsområde med stasjonsbygning bevart. 
Oversiktsplanen er feil i forhold til plassering av telefonkiosk/HC-parkering  
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Øvre parkeringsplass på nivå 3 

På nivå 3 reguleres parkeringsareal, planlagt som langtidsparkering, og med adskilt gangareal å skille 
de gående fra biltrafikk. På arealet for øvre parkering er det planlagt sprengt ut i to nivåer for å unngå 
for høy skjæring i bakkant, og for å unngå å ta ut unødvendig mye masser fra området.  

Vegetasjonsbelter skal styre kjøremønster inn til parkeringsarealene, og rundt langs den indre 
kjøreveien. På grunn av nivåforskjellen på parkeringsplassen på over 1 meter er det nødvendig å 
skille disse med vegetasjon, fremfor å etablere mur mellom nivåene. Vegetasjon tar også imot 
overvann. Grøntareal vil inngå i en utomhusplan for arealet, og er med i detaljprosjektering av tiltaket. 

Fra Eidsveien opp til øvre parkering foreslås det trapp. I tillegg etableres en gangvei mellom 
krysningspunktet i Eidsveien og det nye parkeringsanlegget på nivå 3.  

 

Figur 5-8 Forbindelse mellom overgangsbru og parkering på nivå 2, og gangareal til nivå 3 - øvre parkering (Fra 
3D-modell 17.september 2018, Norconsult) 

En gangstripe kanaliserer gangtrafikken midt over parkeringen. Gangvei til nivå 2 er trillevennlig for 
barnevogner og rullestoler. Fullverdig universelt utformet adkomst er via adkomstvei.  

Øvre parkeringsplass er plassert slik det lages minst mulig sår i landskapet. Vegetasjon i forkant gjør 
at parkeringsplassen vil bli liggende skjult i landskapet. Parkeringsplassen skal ha belysning. 

 

Figur 5-9 Oversikt øvre parkering mot stasjonsområdet. Gjør oppmerksom på at illustrasjonen viser Bane NOR 
sin fortrukne løsning for stasjonsområdet, uten stasjonsbygning. (Fra 3D-modell 17.september 2018, Norconsult) 
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Overgangsbru med heishus 

På stasjonsområdet etableres det en ny gangbru over sporområdet. Denne overgangsbrua skal 
benyttes av togreisende og gir en planfri kryssing mellom plattform 1 og 2.  

De nye konstruksjonene, gangbru og heishus med trapper, vil bli godt synlige bygningselementer på 
strekket mellom kraftverket og hengebrua. Disse tre elementene, kraftverket, stasjon og bru har hatt 
forskjellige funksjoner, men inngår i en historisk helhet, og det har derfor vært tilstrebet å ta opp 
elementer fra de eksisterende konstruksjonene, i form av uttrykk eller materialer. Den nye gangbruen 
tar opp elementer fra gangbanene over Rånåsfoss dam, som fagverket.  

Gangbrua er detaljprosjektert med heishus støpt i betong, med hull i flaten for vindusåpninger og med 
lyse overflater som på kraftverket. 

Det foreslås at gangbrua kles utvendig med herdet laminert sikkerhetsglass, både som 
klimabeskyttelse mot vind og nedbør, og beskyttelse mot høyspent elektrisitet fra kontaktledningen. 
Heishusets forrom får vinduer så store som konstruksjonen i betong tillater.  

Gangbru, dører og heishus foreslås med herdet sikkerhetsglass, semitransparente kledninger samt 
innvendig belysning som til sammen vil sørge for godt utsyn og orientering, og for innsyn utenfra. 
Kledningen skal ivareta klimabeskyttelse mot vær og vind, og krav til beskyttelse mot høyspent 
elektrisitet fra kontaktledningen over spor. Utformingen av brua og valg av utvendig materier vil bidra 
til best mulig sosial kontroll på området, gjennom synlighet og oversiktlighet. 

Konstruksjonene med heishusene blir et visuelt bindeledd mellom kraftstasjon og hengebru.  

 

Figur 5-10 Oversiktsbilde av Rånåsfoss kraftstasjon, gangbane over demningen (Kilde: T. Gildseth via wikipedia: 
Rånåsfoss kraftstasjon 2017)  
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Figur 5-11 Detaljprosjektert overgangsbru på stasjonen, med elementer fra gangbane over demningen på
kraftstasjonen. Gjør oppmerksom på at illustrasjonen viser Bane NOR sin fortrukne løsning for stasjonsområdet,
uten stasjonsbygning. (Fra 3D-modell 17.september 2018, Norconsult)

Trafikale forhold

Det reguleres permanent areal til

• Fortau langs Eidsveien
• Adkomstveger med siktlinjer
• Interne gangveger
• Plass til belysning langs fortau

Fortau fra krysset Eidsveien/Sandnesstubben langs Eidsveien til stasjonsområdet er regulert med 3
meters bredde10. Det foreslås støttemurer der det er nødvendig for å minimere inngrep i private
eiendommer.

Det etableres intensivbelyst gangfelt over Eidsveien fra fortauet og til stasjonsareal sør for
planovergangen, med videre forbindelse til stasjonsområdet/plattform og gangbru over Glomma.

Figur 5-12 Fortau reguleres langs østsiden av Eidsveien, her et utsnitt av hvordan det kan se ut fra Sagbakken og
mot stasjonsområdet (Norconsult, september 2018)

Gangstien som kommer fra Sagbakken legges om og føres til nytt gangfelt over Eidsveien, med
forbindelse til trapp med heishus og gangbru over sporene.

10 I henhold til vegklasse SA2 Alt 2 (SVV håndbok N100)



Dato: 17.01.19
Kongsvingerbanen, (Lillestrøm) – Kongsvinger, Rånåsfoss stasjon
Detaljreguleringsplan - planbeskrivelse Side: 37 av 50

2019-01-17 | Side 37 av 50

Figur 5-13 Gangvegen fra Sagbakken forlenges, og kobles sammen med gangveg fra parkeringsplass med
gangfelt over Eidsveien (Norconsult september 2018)

Eksisterende busslomme ved stasjonsområdet oppgraderes til «utbedringsstandard»11 dvs. 17 meter
innkjøringslengde, 20 meter bussoppstilling og 17 meter utkjøringslengde.

Snuplass ved stasjonsområdet beholdes. Det er avsatt areal for mulighet til å etablere toalett for
sjåfører.

Avkjørsel til øvre parkeringsplass anlegges så langt som mulig sør for Pausvegen. På grunn av
posisjonen til et fjellanlegg tilhørende Akershus Energi, vil avstanden mellom senterlinjene for de to
avkjørslene bli ca. 27 meter. Dette forholdet er akseptert av Statens vegvesen. Statens vegvesen har
også akseptert anleggelse av de to avkjørslene i 7,7% stigning, uten krav om tiltak i fylkesvegen. I
dette ligger også at den litt for krappe kurvaturen (R < 550m) anses akseptabel ut fra at fylkesvegen
vurderes som lavtrafikkert.

Nye plattformer og parkeringsplasser skal belyses. Det gjøres tiltak på Eidsveien med nytt fortau, som
gir behov for nye lysmaster langs veien. Gangfelt over Eidsveien skal intensivbelyses.

Bebyggelse

Planforslaget innebærer riving av bolig på Pausvegen 1. Det etableres nytt teknisk bygg og
overgangsbru med heishus, som beskrevet i kapittel 5.3.3.

Vann og avløp

Det foreslås en løsning der det etableres komplett nytt overvannsanlegg for Bane NOR sine
plattformer, stasjonsområdet og parkeringsplass 1, 2 og skogen. Det etableres overvannsutslipp til
Glomma. Dagens drenering av jernbanens underbygning antas å være basert på infiltrasjon og
forutsettes opprettholdt uforandret da det ikke er rapportert problemer. Bane NOR sine anlegg krever
ikke tilknytning til spillvann- eller drikkevann.

Dagens overvannsanlegg, spillvann og vannledningsnett langs Eidsveien må legges om når fortau
etableres langs veien. Overvann håndteres uavhengig av Bane NOR sitt overvannsanlegg.

Dagens vannforsyning til området har relativt liten kapasitet og dagens løsning for brannvannsdekning
er forutsatt opprettholdt, det vil si løsning med brannbiler og forsyning via tankbil/pumpeanlegg.

Det pågår en politisk prosess med endring av kommunegrenser og kommunesammenslåing.
Manglende fremtidig ansvar og vedtatt overordnet plangrunnlag medfører en viss usikkerhet med

11 iht. S VV ’s håndbok N100, kap. E.3.3.2
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hensyn til eventuelt behov for fremtidig endring av infrastruktur. Det antas at relevante elementer kan
håndteres innenfor de avsatte areal for kommunaltekniske anlegg.

Det påpekes at tilbakemelding om eksisterende VA-anlegg har vært manglende fra SVV, Bane NOR
og øvrige private ledningseiere.

Det er lagt vekt på å anbefale systemløsninger som er fleksible i forhold til rammebetingelsene og
danner et grunnlag for vurdering av kostnader og plassbehov.

Håndtering av overvann og ledningsanlegg i anleggsfasen

Det vil være behov for å opprettholde funksjonen til eksisterende ledningsanlegg som ligger innenfor
tiltaksområdet til Bane NOR.

Håndtering av overvann fra anleggsområdet skal skje i henhold til gjeldende regelverk for å hindre
utilsiktede utslipp til Glomma.

Støytiltak

Reguleringsbestemmelsene fastsetter at gjeldende støyretningslinje gjøres gjeldende for tiltak i
reguleringsområdet både i drifts- og anleggsfasen. Pr september 2018 er Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging T-1442/2016 gjeldende. I områder der støynivået overskrider anbefalte
grenseverdier vurderes støydempende tiltak som f.eks. støysvake sporveksler, støyskjerm langs spor,
lokale støyskjermer og/eller fasadetiltak.

For eiendommer som blir utsatt for støy over anbefalte grenseverdier vurderes behov for lokal
støyskjerm og/eller fasadetiltak. Før anlegget ferdigstilles plikter utbygger å utrede og gjennomføre
tiltakene som er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende lydforhold i henhold til retningslinjene, også i
anleggsfasen.

Utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares i samråd med den aktuelle grunneier og
eventuelt gjennom byggesaksbehandling dersom tiltaket er søknadspliktig.

Alternativ løsning

Riving av Rånåsfoss stasjonsbygning

Bane NOR sitt planforslag forutsetter at stasjonsbygningen rives. Dette omtales her som alternativ
løsning. Vurderingene av konsekvens for kulturmiljø er gjort av Bane NOR (Norconsult), og deres
argumenter for riving er gjengitt i dette kapittelet.
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Figur 5-14 Forslag til områdeplan for stasjonsområdet, med revet stasjonsbygning. Telefonkiosk markert med rød 
prikk. 

Fordeler ved å rive stasjonsbygget 

• En stasjon uten stasjonsbygningen gir en mer åpen, tilgjengelig og lesbar stasjon for alle som 
skal bruke stasjonen. 

• Plattform skal heves i forhold til dagens situasjon. Høydeforskjell mellom stasjonsbygning og 
plattform gir utfordringer med opparbeidelse (kantstein/trapp/rampe) for å sikre tilkomst til 
bygningen dersom denne bevares. Bevaring av stasjonsbygningen gir redusert bredde på 
plattform langs stasjonsbygningen. 
 

• Bevaring av bygningen gir et smalt areal mellom heishus og stasjonsbygning. Et skjult heishus 
gjør orienterbarheten på stasjonsområdet vanskelig fra plattform/nedre nivå, samtidig som 
opplevelsen av liten sosial kontroll ved bruk av heishuset er uheldig. Opprettholdelse av 
stasjonsbygningen gir generelt en mindre intuitiv lesbarhet av stasjonsfunksjonene enn ved at 
bygningen fjernes. 
 

• Uten stasjonsbygningen blir det flere parkeringsplasser for forflytningshemmede nært spor 1. 
 

• Stasjonsbygningen er ikke egnet for jernbanetekniske funksjoner, slik at det må føres opp et 
eget teknisk bygg for dette på området. 
 

• Opprettholdelse av stasjonsbygningen gir økte kostnader både knyttet til 
anleggsgjennomføring, bygningsrestaurering og drift og vedlikehold av stasjonen. 
 

Samlet sett gir bevaring av stasjonsbygningen en reduksjon i funksjonaliteten av stasjonen i forhold til 
opparbeidelse uten stasjonsbygning. 
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Konsekvens for kulturmiljø dersom stasjonsbygning rives

Den nye gangbrua vil bli et godt synlig element på strekket mellom kraftverket og hengebruen. Det er
søkt inspirasjon i kulturmiljøet for utforming av ny overgang. Utformingen vil være inspirert av de
omliggende konstruksjonene i uttrykksform og materialer, av hengebruens vaiere og kraftverkets
vindusflater. Trappehusene fremstår som noe kompakte, inspirert av kraftanlegget, men selve
overgangen er mer åpen, inspirert av Rånåsfoss bru. Dette viser en respekt og tilpasning til visuelle
kvaliteter i Rånåsfoss. Fra et kulturhistorisk synpunkt vil ikke dette i seg selv være en videreføring av
selve stasjonsområdets historiske kvalitet.

Miljøet vil ikke bli ødelagt om stasjonsbygning fjernes, men en historisk sammenheng vil ikke lenger
være lesbar. Sammen med tilførelse av et nytt element, gangbroen, vurderes påvirkning som
forringelse av kulturmiljø. Etter metode i håndbok V712 vil dette gi middels til stor negativ konsekvens
for kulturmiljøet. Denne vurderingen er i samsvar med eldre versjon av håndbok V712 fra 2014, hvor
påvirkning ville vært omtalt som middels negativt omfang.

Stasjonsbygningen i seg selv har liten verdi, men inngår i et kulturmiljø av stor verdi. Historisk
sammenheng mellom kraftverk, bro og stasjonsområde svekkes og miljøet som helhet vil få redusert
historisk lesbarhet dersom bygning rives. Det tilføyes et nytt element i kulturmiljøet i form av ny
gangbro. Selv om denne er inspirert av omliggende kulturmiljø forteller den ikke at jernbanen og
stasjonsområdet har hatt en sentral rolle i historien til Rånåsfoss.

Ut fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper, samt vurdering av det helhetlige kulturmiljøet på
Rånåsfoss fremmes reguleringsplanen til politisk sluttbehandling med bevaring av stasjonsbygningen.
Kulturmiljøet på Rånåsfoss vurderes som unikt og sammensatt av mange ulike, men hver seg viktige,
enkeltelementer i helhetsopplevelsen.

Telefonkiosken som inngår i bevaringsavtalen mellom Riksantikvaren og Telenor ASA beholdes på
stasjonsområdet på sin nåværende og opprinnelige plassering. Det er positivt for miljøet at denne
bevares, men også denne vil fremstå som noe løsrevet når den ikke lenger relateres til
stasjonsbygningen.

Konsekvens vurderes til middels til stor negativ konsekvens for kulturmiljø.

Reguleringsformål

Planens hovedformål er «Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraseer kombinert
med andre angitte hovedformål» og «Trase for jernbane». Nedenfor gis oversikt over eierform, Sosi-
koder, feltnavn / hensynssoner samt arealfordeling innenfor planområdet.
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Figur 5-15 Tegnforklaring reguleringsplan. Plankart til vedtak er endret til 3 kartblad

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse

Dette er en videreføring av boligformål i tilgrensende reguleringsplaner. I anleggsperioden kan
arealene benyttes til midlertidig anleggs- og riggområde.

Forretning/kontor/tjenesteyting
Gjelder for stasjonsbygningen.

Andre typer bebyggelse og anlegg

Dette er eksisterende tekniske bygg som ligger på stasjonsområdet og ved snuplass for buss.

Energianlegg

Dette er areal som brukes til energiproduksjon med tilhørende anlegg og eiendom, Rånåsfoss
kraftstasjon. Arealet kan benyttes til annen produksjon som naturlig hører til energiproduksjon. I
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bestemmelsene legges det begrensninger på virksomhet som kan medføre økt trafikk over
planovergang inn til området, ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

Areal på gårds- og bruksnummer 117/9 som ligger mellom Pausvegen og spor foreslås regulert som
energianlegg som en forlengelse av areal tilhørende Akershus Energi. Areal er i overordnet plan
avsatt som boligformål.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Planen avsetter areal til «Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraseer kombinert
med andre angitte hovedformål», «Trase for jernbane», «Kjøreveg», «Fortau», «Gangveg/gangareal,
««Kollektivholdeplass», «Parkering», «Annen veggrunn – grøntareal» og «Annen veggrunn – tekniske
anlegg»

Samferdselsanlegg kombinert med andre hovedformål

Dette er areal for adkomst- og trafikkområder på stasjonen. En helhetlig situasjonsplan skal detaljere
omfang og utforming av parkeringsareal for sykkel, bil og buss, nærmere lokalisering og type planfri
kryssing av sporene samt adkomster fra omkringliggende vegnett innenfor arealformålet. Vedlagt
planen ligger oversiktsplan for stasjonsområde (dokumentnr , MIP-00-O-00049) som viser hvordan
stasjonsområdet er tenkt utformet og hvilke funksjoner som er på området.

Innenfor planområdet skal det tilrettelegges areal til:

• Sykkelparkering
• Parkeringsplasser for personbiler herunder plasser for forflytningshemmede, korttidsparkering

og ladestasjon for elbil
• Biloppstillingsplasser for kort av- og påstigning
• Overgangsbru med heishus
• Grønnstruktur i henhold til situasjonsplan

Fortau

Dette er 3 meter bredt fortau langs Eidsveien, fra Sandnesstubben og inn på stasjonsområdet.

Gangveg/gangareal

Dette er areal som er avsatt til gangareal i tilknytning til området ved Sagbakken, øvre parkering og
Eidsveien.

Annen veggrunn – tekniske anlegg

Dette er areal langs Eidsveien for etablering av grøfter og lysmaster, vann- og avløp, brofester til
Rånåsfoss bru og andre tekniske anlegg. Det tillates justering av fortausbredde inn på dette formålet
langs Eidsveien. Formålet er en stadfesting av samferdselsformål i kommuneplan og eldre
reguleringsplan.

Annen veggrunn – grønt

Areal i tilknytning til parkeringsplass og gangveger reguleres til annen veggrunn – grønt.
Det skal etableres sikringsgjerde eller annen hensiktsmessig sikring der terrenget krever det.

Trase for jernbane

Dette er areal for jernbanespor med nødvendige anlegg herunder adkomstveg og forlenget
kryssingsspor. Arealene kan brukes til drifts- og vedlikeholdsoppgaver for jernbanen, herunder
midlertidig lagring av materiell.
Det tillates at planfri kryssing med nødvendig infrastruktur etableres over trase for jernbane.
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Arealene sør for Rånåsfoss kraftstasjon er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk- natur og
friluftsformål med hensynssone for flom, også hvor dagens trase ligger.

Kjøreveg

Kjørevegene i planområdet er offentlige, både kommunal og fylkeskommunal. Følgende kjøreveger er
vist i plankart:o_SKV1 Pausvegen, o_SKV2 Eidsveien, o_SKV3 Adkomstveg til øvre parkeringsplass,
o_SKV4 Snuplass, o_SKV5 Sandnesstubben, o_SKV6 Sandnesvegen

Kollektivanlegg

Arealet skal benyttes til snuplass og venteplass for buss.

Kollektivholdeplass

Dette arealet regulerer kollektivholdeplass langs Eidsveien for adkomst til stasjonsområdet.

Parkering

Parkeringsareal på øvre parkering reguleres som parkering, inndelt i bestemmelsesområde 1 og 2.
Område 1 etableres i henhold til detaljprosjektering. Område 2 er mulig utvidelsesområde dersom det
blir et fremtidig behov.

Grønnstruktur

Friområde

Grøntarealene rundt øvre parkeringsplass reguleres til friområde.

Vegetasjonsskjerm

Vegetasjonsskjerm langs Glomma er i hovedsak foreslått sammenfallende med hensynssone for flom
langs Glomma, slik den er vist i kommuneplanens arealdel for Sørum kommune. Hensikten med
vegetasjonsskjermen er ivaretagelse av naturmangfold langs elvekanten.

Hensynssoner

I planen er det lagt hensynssoner for kulturmiljø, flom og høyspentanlegg.

Det er lagt inn hensynssoner for kulturmiljø på Rånåsfoss. Med i hensynssonen er kraftstasjonen og
Rånåsfoss bru med brufeste. Planforslaget forutsetter riving av Rånåsfoss stasjon, og hensynssonen
omfatter derfor ikke nytt stasjonsområde.

Langs Glomma reguleres hensynssone for flom.

Høyspentanlegg i tilknytning til Rånåsfoss kraftstasjon reguleres etter innspill fra krafteier.
Kraftledningene har et klausulert byggeforbudsbelte på total 21 meter, 10,5 meter til begge sider av
ledningens senter. Tiltak i byggeforbudsbeltet må avklares med netteier.

Midlertidige anleggs- og rigganleggsområder

Arealene kan benyttes til byggeaktivitet med anlegg og maskiner i anleggsperioden. Det tillates
nødvendig terrengtilpasning på områdene.

Etter at byggeperioden er ferdig skal anleggs- og riggområdene ryddes, planeres og tilsåes der det er
aktuelt, og tilbakeføres til arealformålene som planen angir.
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Virkninger av planforslaget

Jernbanespor og plattformer

Tiltaket vil sørge for at effektmålene for prosjektet oppnås:

Tiltakene i planforslaget vil

• Bidra til bedre punktlighet og kapasitet for togtrafikken på Kongsvingerbanen

• Mulighet for å betjene doble persontogsett på Rånåsfoss, og dermed øke transportkapasiteten
på Kongsvingerbanen

• Økt kapasiteten for godstrafikken gjennom forlengelse til 750 meter lange kryssingsspor

Trafikale forhold

Foreslåtte tiltak i planforslaget vil bidra til et mer oversiktlig og sikkert trafikkbilde for alle trafikanter.
Anleggelse av fortau langs Eidsveien med belysning vil være et særlig viktig tiltak for trafikksikkerhet.

Fjerning av parkeringsplasser langs Banevegen og etablering av planfri kryssing vil medføre betydelig
redusert behov for kryssing av planovergang. Trafikken over planovergang vil være nødvendig
adkomst for Akershus Energi.

Pausvegen vil få økt bruk som følge av utvidelse nordover av parkeringen foran Akershus Energis
administrasjonsbygg.

Tiltaket vil gi bedre tilrettelegging for alle typer trafikanter.

Friluftsliv/by-bygdeliv

Planovergang ved Rånåsfoss stasjon knyttes sammen med gangbro over Glomma. Rånåsfoss
gangbro knytter Rånåsfoss sammen med turveisystemet som går langs vestsiden av Glomma og
sørover mot Bingfoss. Ny gangbro over sporene (universelt utformet, planskilt kryssing) innebærer
forbedret adkomst til gangbro over Glomma.

Planforslaget medfører en omregulering av areal om er definert som viktig friluftsområde, til
parkeringsareal. Før tiltaket bygges, må det gjøres en kartlegging på bruk av friluftsområdet, for å
finne ut om det er behov for avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være tilrettelegging av tråkk
dersom tiltaket bidrar til at tråkk fjernes.

Barn og unges interesser

Fortau langs Eidsveien, mulighet for planfri kryssing og planlegging som ivaretar sosial kontroll er alle
viktige faktorer som vil gi en positiv virkning for barn og unge i planområdet. Jernbaneområdet vil virke
sikrere, og ferdsel langs spor kan bli mindre aktuelt med mulighet for planfri kryssing. Trafikkflyt og
trafikkområdene vil bli mer oversiktlig.

Det er ikke gjort registrering av uorganisert lek og bruk av friluftsområdene som omreguleres til
parkering. Før tiltaket gjennomføres skal det gjøres en kartlegging av stier og bruk av skogsområdet
hvor det skal etableres parkeringsplass for å se på behov for mulig avbøtende tiltak.
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Universell utforming

Stasjonsområdet med adkomstveger er planlagt med universell utforming.

Støy

Det er utarbeidet en egen rapport med støyvurdering fra jernbane og veg til eksisterende bebyggelse i
forbindelse med ombygging ved Rånåsfoss stasjon (MIP-00-A-01170). For støyfølsomme bygninger i
gul eller rød støysone skal det vurderes behov for støytiltak for å sikre at støykravene i henhold til
NS8175:2012 lydklasse C tilfredsstilles, og for å sikre at de har et uteområde der støynivået ikke
overstiger grenseverdien på 58 dB Lden for støy fra jernbane.

Grunnet terrengets utforming vil langsgående støyskjerming som tiltak ikke ha tilstrekkelig effekt nær
Rånåsfoss stasjon. Bebyggelsen langs jernbanesporet ligger spredt, og terrenggeometrien gjør det
vanskelig å bryte siktlinjen mellom støykilde og mottaker i alle etasjer. Det vil her være mer
hensiktsmessig å vurdere lokal skjerming på privat eiendom ved uteplass eller på balkong/terrasse i
kombinasjon med fasadetiltak.

Nærmere vurderinger av lokale støytiltak for alle boliger med fasadenivåer høyere enn anbefalt
grenseverdi for togtrafikk, Lden 58 dB må utfø r es i by g gep lanf as en. Vurd erin ge ne k r ev er blan t an net
at det utføres befaringer av uteoppholdsareal og bolig, etterfulgt av detaljerte beregninger av
innendørs og utendørs støynivå. Faktorer som avgjør tiltaksbehovet kan være bygningens
konstruksjon, planløsning, vindustyper, byggeår og plassering av dagens uteplass. Eventuell lokal
skjerm på uteplass samt støyreduserende tiltak på bolig vurderes og utføres i samråd med boligeier.

Anleggsfase
Arbeid knyttet til rive- og byggearbeider i og utenfor stasjonsområder vil medføre anleggsstøy. Med
støy i anleggsperioden menes blant annet sprenging, boring, massetransport osv. Den til enhver tid
gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (kap 4), skal legges til
grunn sammen med tilhørende veileder M-128 (kap 4).

Det forutsettes at anleggsarbeider i hovedsak vil foregå på dag- og kveldstid, det vil si klokka 07–23.
Det kan unntaksvis være behov for nattarbeid i enkelte anleggssituasjoner.

Ulempene berørte naboer opplever ved bygg- og anleggsaktivitet kan ofte reduseres ved at
anleggsansvarlig har en åpen dialog med naboer og lokale myndigheter.

Bygninger, anlegg og ledningsanlegg skal ikke påføres skade av vibrasjoner fra anleggsarbeidene.
Risiko for strukturlyd og vibrasjoner må kartlegges. Kritiske steder må identifiseres og det må vurderes
om det er behov for overvåkning mens anleggsarbeidet pågår. Det henvises til Norsk Standard NS
8141 «Vibrasjoner og støt» for grenseverdier.

Kulturminner og kulturmiljø

Selv om stasjonsbygningen blir stående, vil det være etablering av nye elementer på stasjonsområdet
som vil gi en konsekvens for kulturmiljøet på og rundt Rånåsfoss. Det mest synlige elementet vil være
ny overgangsbru.

Den nye gangbruen vil stå i kontrast til den eldre stasjonsbygningen, men den historiske utviklingen av
området vil fremdeles være lesbar. I en slik kontekst kan det være gunstig at gangbruen har elementer
fra bru og kraftstasjon, som en honnør til den historiske sammenhengen som denne nye
konstruksjonen skal inngå i.
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Det forutsettes at stasjonsbygningen vedlikeholdes, det er reguleringsbestemmelser som hjemler krav
ved slike arbeider. Restaurering etter antikvariske prinsipper slik det ble forutsatt i
konsekvensutredningen fra 2016. Det vil også være positivt å opprettholde en forbindelse mellom
bygningen og telefonkiosken.

Tilføyelsen av et nytt element, gangbroen, i dette historiske miljøet vurderes å være noe forringelse av
kulturmiljøet. Jamfør metode etter håndbok 712 vurderes dette til liten negativ konsekvens.

Tilføyelse av et nytt element, gangbroen, i dette historiske miljøet, vurderes å gi liten negativ
konsekvens.

Landskapsbilde

Etablering av overgangsbru på stasjonsområdet, etablering av parkering på nivå 2 ved stasjonen og
riving av stasjonsbygningen vil gi størst endring i landskapsbildet i planområdet. Utforming,
materialvalg og belysning av og for overgangsbru vil ha stor betydning for hvordan brua vil prege
landskapet. Disse tiltakene vil være godt synlige fra begge sider av Glomma.

Etablering av øvre parkeringsplass i dagens friluftsområde vil bryte med det eksisterende landskapet.
Eksisterende vegetasjon skal i mest mulig grad beholdes rundt parkeringsarealet for å minimere
synligheten av parkeringsplassen. Parkeringsplassen planlegges med god belysning.

Etablering av grønnstruktur i en utomhusplan vil være viktig for hvordan stasjonsområdet og
parkeringsplassene vil oppleves.

Naturmangfold

Konsekvensutredning – Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes har vurdert at oppgradering av
Rånåsfoss ikke i vesentlig grad berører verdier med hensyn til naturmiljø. Spesielle konsekvenser i
anleggsperioden vil være knyttet til risiko for utslipp og avrenning av uønskede stoffer og partikler til
lokale bekker og direkte til Glomma. Glomma er et viktig overvintringssted for mange arter. Den mest
gunstige anleggsperioden vil derfor være på sommerhalvåret mellom juni og september.

Ved oppgradering av Rånåsfoss er det en risiko for spredning av fremmede skadelige arter. I
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon er det derfor gjennomført en
kartlegging av fremmede arter innenfor planområdet (rapport MIP-00-A-01180 Kartlegging naturmiljø).

Vurdering etter naturmangfoldloven

Det stilles krav til aktsomhet i naturmangfoldlovens kapittel 4 om fremmede organismer (§ 28), som
bla nt a nnet s ier a t: « … Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller
utslipp av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig
utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.» Det vises også til forskrift om fremmede arter, kap. V om
«krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede
organismer». I henhold til naturmangfoldloven påhviler det altså tiltakshaver et ansvar for å unngå at
massehåndtering fører til ytterligere spredning av fremmede arter.

Graving og massetransporter i forbindelse med tiltakene på Rånåsfoss stasjonsområde, samt
etablering av fortau langs Eidsveien kan føre til at de fremmede, skadelige artene sprer seg til «rene
områder», både innenfor og utenfor planområdet. Tiltakshaver er derfor forpliktet til å iverksette tiltak
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for å forhindre at dette skjer. For nærmere beskrivelse av arter og utbredelse se vedlegg MIP 00-A-
01180 Kartlegging naturmiljø.

Skadereduserende tiltak for fremmede arter

Masser med kanadagullris, rødhyll, hagelupin, hvitsteinkløver, rynkerose, russekål og
fagerfredløs

Ved behov for gjenbruk av masser internt i planområdet kan masser med ovenfor nevnte arter godt
legges tilbake som toppmasser, så lenge det aktuelle arealet skal dekkes med grus/pukk/asfalt eller
det skal sås plen som klippes jevnlig. På denne måten kan man også redusere forekomsten av
fremmede arter, sammenliknet med dagens situasjon.

I områder der det skal være åpen mark (skrotemark) bør man forsøke å legge masser med fremmede
arter som dypere fyllmasser. Dersom artene allerede er registrert i det aktuelle området kan massene
likevel legges tilbake som toppmasser. Det er imidlertid viktig å unngå å introdusere nye arter. Masser
som inneholder hagelupin skal f. eks. ikke legges som toppmasser på åpen mark i områder hvor arten
ikke har vært registrert tidligere.

Massene med fremmede arter skal ligge mellomlagret på et egnet sted innenfor anleggsområdet, slik
at de er lett tilgjengelige for bruk i forbindelse med tilbakefylling og istandsetting. De mellomlagrede
massene merkes da tydelig, og dekkes til med duk slik at artene ikke får spre seg videre i
lagringsperioden, jfr. rapport MIP-00-A-01180 Kartlegging naturmiljø.

Ved masseoverskudd må masser med fremmede arter leveres til godkjente deponier, og derfor
sorteres før transport. Dette gjøres ved at toppmassene (øverste 0,5 meter) i områder med forekomst
av fremmede arter skaves av og legges til side på avsatte plasser innenfor anleggsområdet, slik at de
ikke blandes med andre masser. Massene må deretter transporteres ut separat. Det vises for øvrig til
prosedyrer for transport og deponering i rapport MIP-00-A-01180 Kartlegging naturmiljø.

Maskiner og kjøretøy som benyttes til graving og flytting av masser med fremmede arter må rengjøres
grundig før bruk i andre områder, da infisert jord og planterester lett kan følge med til «rene områder»,
eller områder som ikke har forekomst av de samme fremmede artene, f. eks. området der det skal
etableres parkeringsplass. Se kap. 6.2 i rapport MIP 00-A-01180 for prosedyrer som skal følges.

Forekomster som ikke blir berørt av terrenginngrep las stå i fred. Dette kan f. eks. gjelde rynkerose,
som er plantet i bed, eller som hekk i hager.

Masser med kjempespringfrø

Det er registrert to forekomster av kjempespringfrø. For å forhindre at arten sprer seg videre til
Glomma, også uavhengig av anleggsarbeidet, anbefales det å forhåndsbekjempe den før arbeidene
starter.

Forekomstene sprøytes med glyfosat, og sprøyting bør gjennomføres med høyeste tillatte dose.
Sprøyting må foretas før plantene blomstrer (før juli) og helst før de er 15-20 cm høye. Plantene
kappes deretter ned, og plantedeler kjøres bort og deponeres.

Når forekomstene er bekjempet graves rotsystemet ut (gravedybde 0,5 meter, gravebredde 1 m).
Masser med kjempespringfrø må enten kjøres til godkjent deponi eller mellomlagres på egen, merket
plass innenfor anleggsområdet før eventuell gjenbruk som dypere fyllmasser.

Naturressurser

Tiltaket vil ikke gi noen konsekvens for naturressurser.
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Planforslaget medfører en omregulering av areal som i dag er avsatt til landbruksformål i
kommuneplanen, men som i hovedsak er etablert som jernbaneareal. Langs Glomma avsettes det
areal til vegetasjonsskjerm som skal opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte for å motvirke avrenning
og gi levested for planter og dyr.

Forurensning

Det må utarbeides en tiltaksplan før anleggsarbeid kan starte opp. Tiltaksplanen skal være godkjent
av Sørum kommune før igangsettingstillatelse til terrenginngrep kan gis.

Overvannshåndtering

Flomveier

Det er gjort en kartlegging av flomveier ned til jernbanen innenfor planområdet. Foreslått tiltak vil ta
hensyn til flomveiene. Flomforholdene vil etter tiltak ikke forverres. Der hvor nye stikkrenner anbefales,
vil utformingen av disse være en forbedring av dagens situasjon.

Samfunnsøkonomisk vurdering

Den viktigste samfunnsøkonomiske nyttevirkningen av tiltakene på Rånåsfoss er at de er ett av flere
nødvendige tiltak på Kongsvingerbanen for å øke togkapasiteten. Disse tiltakene vil gjøre det mulig å
ha doble togsett (Flirt) og å gjøre det mulig å kjøre flere og lengre godstog på strekningen.
Nedleggelse av Auli stoppested vil føre til litt kortere reisetid for passasjerer som ikke sogner dagens
Auli stoppested, og nyttevirkningene av dette er i tidligere analyser (Konsekvensutredningen) funnet å
være større enn ulempene i form av litt lengre vei til stasjonen for dem som bor på Auli. Færre
holdeplasser på Kongsvingerbanen er generelt nødvendig for å få ned reisetiden og å kunne kjøre
flere tog på strekningen.

Disse nyttevirkningene for Kongsvingerbanen som system, er tidligere analysert i flere utredninger,
blant annet strekningsvis utviklingsplan for Kongsvingerbanen (2013) og KVU Oslo-navet (2015). Den
samfunnsøkonomiske nytten av tiltakene på Rånåsfoss er i disse utredningene funnet å være større
enn kostnadene. Når nå investeringskostnaden er anslått å være i størrelsesorden 25 prosent lavere
enn hva som var tilfellet i konsekvensutredningen fra 2016, betyr det at denne konklusjonen er styrket.
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Samfunnssikkerhet (ROS-analyse)
Med utgangspunkt i planforslaget er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. Krav i
plan- og bygningsloven § 4-3).

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. Det
har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaene som
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

• Erosjon
• Ustabil grunn
• Flom i vassdrag
• Vind/ ekstremnedbør
• Transport av farlig gods
• Elektromagnetiske felt
• Dambrudd
• Trafikkforhold
• Hærverk/ tyveri

Ingen av temaene er vurdert til å ha moderat eller høy sårbarhet. Det er derfor ikke funnet grunnlag for
å gjennomføre en detaljert hendelsesbasert risikoanalyse for planområdet. De planlagte tiltakene her,
og de undersøkelser som er gjort i området, viser at det er et planområde med lav kompleksitet og
sårbarhet.

Likevel er det gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene som er identifisert er følgende:

• Stikkrenner som har utløp i bratte skråninger, eller i lett eroderbar masse, bør gjøres tiltak med
utlegging av lag med stabil stein, jf. fagrapport Hydrogeologi.

• Rensk og forbedring av linjegrøfter samt bytte og etablere nye stikkrenner. Tiltakene er
nærmere presisert i fagrapport Hydrogeologi.

• Legge til rette for belysning og utforme arealene med mulighet for sosial kontroll på
parkeringsarealer og plattformområder.

• Følge opp prosjektering i henhold til beskrivelser i Fagrapport geofag.
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Vedlegg

MIP-00-A-01359 Rånåsfoss stasjon, Planinitiativ

Samlet innspill til planoppstart

MIP-00-A-01175 Rånåsfoss stasjon, Plankart

MIP-00-A-01177 Rånåsfoss stasjon, Planbestemmelser

MIP-00-A-01178 Rånåsfoss stasjon, ROS-analyse

MIP-00-A-01180 Rånåsfoss stasjon, Kartlegging naturmiljø

MIP-00-O-00049 Rånåsfoss stasjon, Stasjonsområde Oversiktsplan

MIP-00-A-01006 Geoteknisk datarapport

MIP-00-A-01162 Geoteknisk fagrapport

MIP-00-A-02244 Fagrapport VA

MIP-00-A-02245 Fagrapport Hydrologi


