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Ny 2. gangs behandling av reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 19.04.2022 - sak 22/45 
Formannskapets innstilling (8 stemmer): 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon.  
 
Reguleringsplanen består av plankart revidert 23.06.2021, planbestemmelser revidert 09.08.2021 og 
planbeskrivelse revidert 09.08.2021. Reguleringsplanen innebærer en bevaring av stasjonsbygningen. 
 
Med hjemmel i samme lovs §12-14 oppheves overlappende deler av følgende reguleringsplaner ved 
vedtak om ny plan: 

· 074 Reguleringsplan Rånåsfoss bevaring (vedtatt 18.10.2006) 
· 054 Reguleringsplan for Boligområde ved Rånåsfoss bru (vedtatt 16.12.1982) 
· 032 Reguleringsplan Boligområde på Rånåsfoss (vedtatt 04.02.1977) 

 
Reguleringsplanen omfatter også areal i Lillestrøm kommune. Eget vedtak fattes av Lillestrøm 
kommune for den del av reguleringsplanen som ligger i Lillestrøm kommune. Området framgår ut av 
plankart (del 1). 
 
Samtidig oppheves i sin helhet kommunestyrets vedtak i politisk sak 21/111 fra kommunestyret 
28.09.2021. 
 
Kommunestyret 26.04.2022: 

 
Behandling: 
Alternativt forslag (Gustavsen Frp), foreslått av Stian Celius,  
Reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon fremmes til 2. gangs behandling i henhold til vedtak i sak 
21/111 fra kommunestyret 28.09.2021. Saken forberedes gjennom dette for oversendelse til 
Kommunal- og distriktsdepartementet for 
endelig avgjørelse. 
 
Votering: 
Alternativt forslag fra representant Gustavsen (Frp), på vegne av Frp og H, ble satt opp mot 



formannskapets innstilling.  
 
Alternativt forslag fra Gustavsen (Frp) fikk 9 stemmer (Frp, H, TSL og uavh. Luke), og falt mot 26 
stemmer (Ap, Sp, SV/R, MDG, V og Krf). Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 stemmer. 
 
KST- 22/40 Vedtak: 
Kommunestyrets vedtak (26 stemmer): 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon.  
 
Reguleringsplanen består av plankart revidert 23.06.2021, planbestemmelser revidert 09.08.2021 og 
planbeskrivelse revidert 09.08.2021. Reguleringsplanen innebærer en bevaring av stasjonsbygningen. 
 
Med hjemmel i samme lovs §12-14 oppheves overlappende deler av følgende reguleringsplaner ved 
vedtak om ny plan: 

· 074 Reguleringsplan Rånåsfoss bevaring (vedtatt 18.10.2006) 
· 054 Reguleringsplan for Boligområde ved Rånåsfoss bru (vedtatt 16.12.1982) 
· 032 Reguleringsplan Boligområde på Rånåsfoss (vedtatt 04.02.1977) 

 
Reguleringsplanen omfatter også areal i Lillestrøm kommune. Eget vedtak fattes av Lillestrøm 
kommune for den del av reguleringsplanen som ligger i Lillestrøm kommune. Området framgår ut av 
plankart (del 1). 
 
Samtidig oppheves i sin helhet kommunestyrets vedtak i politisk sak 21/111 fra kommunestyret 
28.09.2021. 
 
Formannskapet 19.04.2022: 

 
Behandling: 
Votering: 
Alternativt forslag fra representant Nyhus (Frp), på vegne av Frp og H, ble satt opp mot 
kommunedirektørens innstilling.  
 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, Sp, MDG og uavh.), mot 3 stemmer 
(Frp og H). 
 
FS- 22/45 Vedtak: 
Formannskapets innstilling (8 stemmer): 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon.  
 
Reguleringsplanen består av plankart revidert 23.06.2021, planbestemmelser revidert 09.08.2021 og 
planbeskrivelse revidert 09.08.2021. Reguleringsplanen innebærer en bevaring av stasjonsbygningen. 
 
Med hjemmel i samme lovs §12-14 oppheves overlappende deler av følgende reguleringsplaner ved 
vedtak om ny plan: 

· 074 Reguleringsplan Rånåsfoss bevaring (vedtatt 18.10.2006) 
· 054 Reguleringsplan for Boligområde ved Rånåsfoss bru (vedtatt 16.12.1982) 
· 032 Reguleringsplan Boligområde på Rånåsfoss (vedtatt 04.02.1977) 

 
Reguleringsplanen omfatter også areal i Lillestrøm kommune. Eget vedtak fattes av Lillestrøm 
kommune for den del av reguleringsplanen som ligger i Lillestrøm kommune. Området framgår ut av 
plankart (del 1). 



 
Samtidig oppheves i sin helhet kommunestyrets vedtak i politisk sak 21/111 fra kommunestyret 
28.09.2021. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon.  
 
Reguleringsplanen består av plankart revidert 23.06.2021, planbestemmelser revidert 09.08.2021 og 
planbeskrivelse revidert 09.08.2021. Reguleringsplanen innebærer en bevaring av stasjonsbygningen. 
 
Med hjemmel i samme lovs §12-14 oppheves overlappende deler av følgende reguleringsplaner ved 
vedtak om ny plan: 

· 074 Reguleringsplan Rånåsfoss bevaring (vedtatt 18.10.2006) 
· 054 Reguleringsplan for Boligområde ved Rånåsfoss bru (vedtatt 16.12.1982) 
· 032 Reguleringsplan Boligområde på Rånåsfoss (vedtatt 04.02.1977) 

 
Reguleringsplanen omfatter også areal i Lillestrøm kommune. Eget vedtak fattes av Lillestrøm 
kommune for den del av reguleringsplanen som ligger i Lillestrøm kommune. Området framgår ut av 
plankart (del 1). 
 
Samtidig oppheves i sin helhet kommunestyrets vedtak i politisk sak 21/111 fra kommunestyret 
28.09.2021. 
 
 
 
Vedlegg: 
Plankartrev 23.06.21 
Bestemmelser datert 17.01.19 rev 09.08.21 endelig 
Planbeskrivelse datert 17.01.19 rev 09.08.21 
Sammendrag av høringinnspill datert 09.08.2021 
FMOV brev av 23.04.19 
Akershus  Fylkeskommune brev av 24.04.19 
Bane NOR brev av 02.04.19 
Statens Vegvesen RØ brev av 30.04.19 
Ruter brev av 23.04.19 
Thommesen pva Akershus Energi mail av 08.05.19 
Nes kommune brev av 24.04.19 
Hafslund brev av 08.04.19 
Fortidsminneforeningen brev av 05.05.19 
Blaker og sørum historielag innspill av 11.04.19 
Pål Corneliussen brev av 03.05.19 
Eva Marie Johannessen mail av 09.05.19 
Per Atle Johnsen 1 mail av 25.03.19 
Per Atle Johnsen 2 mail av 17.04.19 
Jarle Weiby mail av 17.04.19 
Stian Andersen innspill av 20.03.19 
Arne Henning Grønlien mail av 24.04.19 
Begrenset høring Bane NOR brev av 24.06.21 
Uttalelse til begrenset høring - Detaljregulering for Rånåsfoss stasjon - Justering av forslag til 
reguleringsplan 
 
Sammendrag: 
Bane NOR har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon. Planforslaget legger 



til rette for en oppgradering av stasjonsområdet, blant annet ved etablering av to nye plattformer, 
overgangsbru mellom plattformene, forlenget kryssingsspor, ny innfartsparkering, og fortausløsning 
langs Eidsvegen fra stasjonsområdet til krysset Sandnesvegen/Sandnesstubben. 
 
Planforslaget har vært til politisk 1.gangs behandling i Sørum kommune (Miljø- og 
samfunnsutviklingsutvalget 07.03.2019). Gjennom grensejustering mellom Nes og Sørum/Lillestrøm 
er planområdet i hovedsak nå beliggende i Nes kommune. Reguleringsplanens søndre del ligger i 
Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune vil fremme egen politisk sak med vedtak av denne delen 
av reguleringsplanen.  
 
Ved offentlig ettersyn og høring av planforslaget ble det lagt ut to alternative forslag til 
reguleringsplan. Forskjellen på disse var å bevare eller rive stasjonsbygningen på Rånåsfoss. Med 
bakgrunn i tidligere politiske saker og innspill i høringsprosessen legges forslag til reguleringsplan 
med bevaring av stasjonsbygningen frem for sluttbehandling. Bevaring av stasjonsbygningen 
vurderes som viktig for å opprettholde det enhetlige kulturmiljøet på Rånåsfoss med kraftstasjonen 
og tilhørende boliger, samt hengebrua. 
 
Ved forrige behandling i kommunestyret 28.09.2021 (sak 21/111) ble alternativet som innebar riving 
av stasjonsbygningen vedtatt. Innsigelsen til dette alternativet var ikke frafalt av fylkeskommunen. 
Det ble så anmodet om mekling hos Statsforvalteren. Mekling ble avholdt 18.03.2022. Meklingen 
førte ikke fram, og enighet ble ikke oppnådd.  
Det ble fremmet politisk sak i Nes kommune for videre prosess etter mekling. Kommunestyret fattet 
følgende vedtaket i sak 22/18 i møte 15.03.2022: 
 

Det vises til gjennomført mekling for reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon. Forslag til 
reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon oversendes ikke departementet. 
 
Kommunestyret ber om at KST-sak 21/111 «2. gangs behandling av reguleringsplan for 
Rånåsfoss stasjon», som ble fremmet for kommunestyret 28.09.2021, fremmes til ny 
behandling. 
 
Bane Nor inviteres til å komme tilbake med forslag rundt stasjonsbygningen etter at prosjektet 
er igangsatt. 

 
Ut ifra dette fremmes saken nå til ny behandling for vedtak av reguleringsplan. Saksframlegget i 
det videre, samt sakens vedlegg er uforandret fra forrige behandling i september 2021.  Unntatt fra 
dette er tekst i avsnittet Konklusjon samt kommunedirektørens innstilling, hvor tekst er oppdatert. 
 
Bakgrunn for saken: 
Bakgrunnen for planforslaget er Jernbaneverket (Bane NOR) sin konklusjon for ny stasjonsstruktur 
(2016) som innebærer at Auli stasjon skal legges ned, og at nytt felles stoppested blir på Rånåsfoss 
stasjon. Stasjonsområdet på Rånåsfoss skal oppgraderes for blant annet å kunne ha en mer effektiv 
og sikker passasjerutveksling.  
 
Oppgradering av stasjonen vil gi mulighet for å betjene doble togsett på Rånåsfoss, og samtidig 
passasjerutveksling over to perronger. Dette øker transportkapasiteten for persontog på 
Kongsvingerbanen, og øker også kapasiteten for 750 meter lange godstog. 
 
 
Saksopplysninger: 
Planforslaget er utarbeidet av Norconsult på vegne av Bane NOR. Planforslaget be 
førstegangsbehandlet og lagt ut til høring av Sørum kommune 07.03.2019.  
 
Rånåsfoss ble ved grensejustering overført til Nes kommune 01.01.2020. Planområdet er ikke i sin 



helhet innenfor området som er overføres til Nes kommune. En del av planen ligger i Lillestrøm 
kommune, dette gjelder i hovedsak skinnegang og annen teknisk infrastruktur. Forlenget 
kryssingsspor vil være beliggende i Nes. 
 

 
Figur 2: Illustrasjon for planens utstrekning i kommunene Lillestrøm og Nes. Kommunegrense uthevet med rød strek. Merk: 
Kartet er ikke orientert mot nord. 

 
Planforslaget følger opp de føringer som ligger i området gjennom vedtatte og fortsatt gjeldende 
planforutsetninger fra Sørum kommune; kommuneplan for Sørum (2015-2027) og kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljø (2017-2021). Reguleringsplanen grenser også inn mot gjeldende 
reguleringsplaner og vil ved overlapp oppheve eldre reguleringsplaner. 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt 05.04.2018 og varsel om oppstart ble kunngjort 24.05.2018. Planforslaget 
i to alternativer ble 07.03.2019 lagt ut til offentlig ettersyn og høring av Miljø- og 
samfunnsutviklingsutvalget i Sørum. Høringsperioden var fra 12.03.2019 til 24.04.2019, men gitt 
forlenget frist til 06.05.2019. Les mer om høringen på side 6.  
 
Planforslaget har gjennomgått noen mindre endringer etter offentlig ettersyn og høring. Dette med 
grunnlag i høringsuttalelse fra Akershus Energiverk og innsigelse fra Akershus fylkeskommune. 
Planforslaget ble ved administrativ behandling sendt på en begrenset høring i perioden 10.06.2021 til 
02.08.2021. Endringene var for endret reguleringsformål fra jernbaneformål til energianlegg. Samt 
bevaring av stasjonsbygningen. 
 
Innsigelsen 
Fylkeskommunen fremmet ved offentlig ettersyn i 2019 innsigelse til alternativet som innebar riving 
av stasjonsbygningen. Kommunedirektøren vurderer det som viktig å bevare stasjonsbygningen av 
kulturminnevernfaglige hensyn, bevaring forhindrer ikke funksjonelle krav til stasjonen. 
Stasjonsbygningen vil fortsatt være del av Bane NOR sin eiendom og forvaltningsansvar. 
Reguleringsplanen legger ikke opp til noen endring av dette. Planforslaget som nå fremmes til vedtak 
innebærer bevaring av stasjonsbygningen, med dette vil innsigelsen være frafalt. 
 
Planforslaget  
I hovedtrekk sikrer planforslaget nødvendig areal for følgende permanente tiltak: 

· Stasjonsområde med to nye plattformer og overgangsbru. 
· Krysningsspor og buttspor  
· Fortau langs Eidsvegen til krysset Sandnesvegen/Sandnesstubben 
· Ny innfartsparkering 

 
Planforslaget forutsetter rivning av bolighus i Pausvegen 1 (eid av Akershus Energi), markert med 



kryss i planforslaget. Planforslaget fremmet av Bane NOR forutsatte også riving av stasjonen. Det var 
til offentlig ettersyn og høring utarbeidet alternativt forslag av Sørum kommune (som innebar 
opprettholdelse av stasjonsbygningen). Planforslagene til Bane NOR og Sørum kommune var ellers 
like i innhold og utforming. Planforslaget forklares mer i det her påfølgende. Kommunedirektøren 
fremmer ved andregangsbehandling (gjeldende sak) reguleringsplanen med bevaring av 
stasjonsbygningen. 
 
Plankartet og bestemmelser 
Planforslaget forslår følgende arealformål og hensynssoner: 
 
Stasjonsområdet og trasé for jernbane: 
Et av planens hovedformål er trasé for jernbane, arealet for selve jernbanesporene. Stasjonsområdet 
reguleres til samferdselsanlegg. Innenfor formålet skal det til tilrettelegges for blant 
annet plattformer, gangbru med tilhørende trapper og heishus for tilgang til perronger, nytt teknisk 
bygg og parkeringsareal. Gangbrua etableres for å oppnå universell tilgjengelighet og trafikksikker 
adkomst til ny perrong som skal etableres for spor 2 på stasjonen. Per i dag betjenes stasjonen kun 
med en perrong på hovedsporet (spor 1). Det er ikke gitt mer detaljerte underformål som viser 
plassering av funksjoner. Dette vil tilkomme i senere prosesser med prosjektering av 
stasjonsområdet. Det var til offentlig ettersyn og høring av planforslaget vist en oversiktsplan for 
stasjonsområdet. Denne er kun en illustrasjon, som ikke gjøres juridisk bindende. Bestemmelsene 
setter krav til helhetlig situasjonsplan ved søknad om rammetillatelse for å detaljere omfang og 
utforming av funksjonene. 
 
 
 
 
Bebyggelse og anlegg – energianlegg: 
Formålet er benyttet for areal som brukes til energiproduksjon med tilhørende anlegg og eiendom 
tilhørende Rånåsfoss kraftstasjon. I bestemmelsene legges det begrensninger på virksomhet som kan 
medføre økt trafikk over planovergang inn til området, ut fra sikkerhetsmessige hensyn. 
 
Parkering: 
Stasjonen med tilhørende parkeringsanlegg er lagt på tre nivåer i skrånende terreng. Det er til 
sammen plass til ca. 137 biler. Eksisterende parkeringsplasser mellom sporet og Glomma fjernes, 
fordi det av sikkerhetsmessige årsaker er ønskelig å redusere kryssing av jernbanen til et minimum. 
Spesielt her på Rånåsfoss er det utfordrende forhold og trangt ved trafikkavvikling fra fylkesveg 
(Eidsveien) og til områdene på elvesiden av jernbanen. 
 



 
Figur 1. Oversikt over nivåinndeling for parkering 

 
Nivå 1 ved stasjonen skal kun benyttes til sykkelparkering, HC-parkering, driftskjøretøy, og «kiss & 
ride».  
 
Nivå 2 (ved administrasjonsbygget til Akershus Energi) skal benyttes til sykkelparkering, HC-parkering 
og vanlig parkering. Parkeringsplassen er plassert i forlengelsen av eksisterende parkering tilhørende 
kraftverket. Det skal etableres en gangforbindelse over Eidsveien til nivå 3. 
 
Nivå 3 reguleres i skogsområdet øst for Eidsveien. Innfartsparkering på nivå 3 er planlagt som 
langtidsparkering, og reguleres med adskilt gangareal for å skille gående fra biltrafikk. Eiendommene 
for nivå 2 og 3 er eiet av Akershus energi. 
 
Parkeringsområde på nivå 3, o_SPA1 i plankartet, skal være opparbeidet før Auli stoppested kan 
legges ned. Det er også avsatt areal for mulig utvidelse av parkeringsområdet ved øvre 
parkeringsplass for å dekke mulig fremtidig behov for utvidelse, o_SPA2. 
 
Kollektivholdeplass og sykkelparkering: 
Planen til sluttbehandling tilrettelegger ikke for en kapasitetsforbedring av eksisterende busslomme 
ved stasjonsområdet. Eksisterende snuplass skal videreføre dagens bruk som snuplass og 
venteplass for buss. Fylkeskommunen vil vurdere behov for en kapasitetsforbedring i en egen 
prosess. 
 
 
Fortau langs Eidsveien: 
Det er regulert inn et 3 meter bredt fortau langs Eidsveien, fra Sandnesstubben og inn på 
stasjonsområdet. Fortausløsning innebærer noe grunnerverv. Fortauet er sikret opparbeidet før Auli 
holdeplass kan legges ned gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Opparbeidelse av 
fortauet er også lagt inn som rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging innenfor reguleringsplan 
for Olberg 1, 2 og Kroken (vedtatt 2019). 
 
Kulturminner og kulturmiljø: 
I planforslaget er det lagt hensynsone bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. Denne 
hensynssonen omfatter området direkte knyttet til kraftstasjonen, samt de tekniske konstruksjoner 
for brufestene til gamle Rånåsfoss bru. Hensynsonen omfatter ikke stasjonsbygningen eller 
telefonkiosken. Det er lagt inn eget formål med tilknyttede bestemmelser for bevaring av 



stasjonsbygningen.  Den fredete telefonkiosken er sikret bevart på stasjonsområdet ved 
bestemmelser. Den skal fortrinnsvis beholde dagens plassering, som også er den opprinnelige, men 
kan flyttes internt på området dersom det er nødvendig for å få til gode løsninger for 
stasjonsområdet. 
 
Det er gjennom prosessen vurdert at å rive stasjonsbygningen vil gi negative konsekvenser for 
kulturmiljøet. Stasjonsbygningen er viktig del av kulturmiljøet på Rånåsfoss fordi den belyser 
jernbanens historiske sammenheng med utbyggingen av Rånåsfoss kraftstasjon og boligmiljøet 
knyttet til dette. Sammen med gamle Rånåsfoss bru viser den at industrialiseringen var tett knyttet til 
utbygging av samferdsel. Stasjonsbygningen fungerer som et fysisk bindeledd mellom de to statlig 
listeførte objektene kraftverket og hengebrua. 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 elementene 
har en felles historie. Imidlertid er bygningen i seg selv av lavere verneverdi enn andre objekter i 
miljøet. 
 
Bane NOR har kommunisert at det ikke er aktuelt å bruke bygget til venterom. Det er heller ikke 
mulig å gjøre stasjonsbygningen om til teknisk rom. Teknisk rom må bli i et nytt, eget bygg. Det kan 
åpnes opp for en ny bruk av stasjonsbygningen gjennom det kombinerte arealformålet 
forretning/kontor/tjenesteyting. Reguleringsbestemmelsene hjemler bevaring av stasjonsbygningens 
eksteriørmessige uttrykk.  
 
Å bevare stasjonsbygningen vil kunne medføre noen utfordringer for utforming av stasjonsområdet, 
sammenliknet med en mer tom flate.  Spesielt opp mot etablering av gangbru, men også mot 
parkering og jernbanespor. Gangbruas eksakte plassering er ikke endelig avklart gjennom 
reguleringsplanen. Gangbrua vil kunne komme nært opp til Stasjonsbygningen. Det er gjennom 
reguleringsbestemmelsene satt krav om at gangbrua skal forholde seg til stasjonsbygningen i 
plassering og utforming, slik at den vil passe inn i miljøet. 
 
Innspill ved offentlig ettersyn 
Gjennom perioden for offentlig ettersyn og høring ble det innsendt 16 innspill. Herav 6 innspill fra 
private. Det vises til vedlegg i saken for hvert innspill. Samt for en samlet oppsummering av innspill 
med kommunedirektørens kommentarer, vedlegg 4. Merk at flere av innspillene har hatt en 
oppfølging av Sørum kommune før planmyndighet for planforslaget ble overført Nes kommune som 
planmyndighet etter gjennomføring av grensejusteringen. 
 
Nes kommune avga høringsuttalelse ved offentlig ettersyn. Høringsforslaget var til politisk 
behandling i Nes. Formannskapet avga høringsuttalelse gjennom sin behandling i møte 09.04.2019. 
Vedtaksordlyd følger som vedlegg her i saken gjennom Nes kommune sitt oversendelsesbrev til 
Sørum kommune. Momenter i uttalelsen var: 

· Bevaring av stasjonsbygningen om det ikke er til hinder for plattformlengder og 
krysningsspor 

· Krav til opparbeidelse av fortau langs fv 253 (nå 1481) Eidsveien før nedleggelse av Auli 
stasjon 

· Opparbeidelse av planens alle tre parkeringsnivå før ferdigstillelse av stasjonsområdet 
· Funksjonelle løsninger for plattformlengde og kryssingsspor skal prioriteres 

 
Endringer av planforslaget etter høring 
Utvidelse av formål til energianlegg 
Endret formål fra jernbane til energianlegg på enkelte områder (endret etter innspill og dialog 
mellom Bane NOR og Akershus energi. Dette for eksisterende driftsområder for kraftstasjonen. 
Endringen vurderes til å ikke ha noen innvirkning på andre forhold enn Bane NOR og Akershus Energi. 



Endringen ble sendt på begrenset høring hos de berørte partene. 
 
Endringene i forhold til kulturmiljø 
Det er gjort tilføyelser i planbestemmelsene i forhold til kulturmiljø: Stasjonsbygning, Telefonkiosk og 
gangbru. Hensikten med endringen er å sikre bevaring av bygningen og telefonkiosken, samt at 
gangbrua tilpasses kulturmiljøet. Endringen er gjort etter merknader fra Viken fylkeskommune. 
 
Viktige hensyn: 
 
Økonomi: 
Reguleringsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Nes kommune.  
 
Fra Bane NOR er det signalisert at det ikke er avsatt midler for å følge opp reguleringsplanen. 
Prosjektet med stasjonen og de sportekniske arbeider er avhengig av midler gjennom Nasjonal 
transportplan.  
 
Når det gjelder fortauet som inngår i planforslaget kan dette finansieres/opparbeides uavhengig 
opparbeidelsen av stasjonsområdet. Finansiering kan dekkes av fylkeskommunal (vegeier), Bane NOR 
(ifm med nedleggelse av Auli) og/eller fra utbyggingsprosjekt som har behov for trygg forbindelse til 
stasjonen. Nærliggende utbyggingsprosjekt er her Olberg boligområde, som har rekkefølgekrav på 
opparbeidelse av fortauet.  
 
Klima og miljø: 
En opprustning av Rånåsfoss stasjon kan bidra til å gjøre jernbanen mer attraktiv for reisende 
sammenlignet med dagens situasjon. Tiltaket med økt lengde av kryssingsspor vil medføre bedret 
framkommelighet på banen og kan videre medføre reduksjon av reisetid og gjøre togtrafikken mer 
robust. Dette vil forhåpentligvis øke andelen innbyggere som velger å benytte seg av togtransport.  
 
Folkehelse: 
Det er viktig å opparbeide fortau langs Eidsveien til stasjonen. En manglende trafikksikker adkomst til 
stasjonsområdet er uheldig, og gir risiko for ulykker. Det kan også føre til at flere velger å kjøre bil til 
stasjonen framfor å gå eller sykle. Etablering av fortau (og gang- og sykkelveger) viser seg også som 
gode tiltak for folkehelsa ved at de tilrettelegger for turgåing.  
 
Universell utforming: 
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av universelt tilpasset stasjonsområde. Perrongene 
vil være tilgjengelige via gangbro og heis. Det er krav om etablering av HC-parkeringer.  
 
Barn og unges interesser: 
Etablering av fortausløsningen som inngår i reguleringsplanen vil medføre trafikksikker skoleveg for 
enkelte av barna på Rånåsfoss.  
 
Etiske: 
Planprosessen har fulgt prosesskravene i Plan- og bygningsloven. Ellers ikke relevant for 
reguleringsplanen. 
 
Juridiske: 
Opparbeidelser med hjemmel i reguleringsplanen vil medføre noen mindre inngrep i private 
eiendommer. Det må søkes inngåelse av minnelige avtaler om grunnerverv. Dette gjelder spesielt 
ved opparbeidelse av fortauet. Ved opparbeidelse av tiltak på stasjonsområdet oppfordres det til god 
dialog mellom Bane NOR og Akershus Energiverk.  
 
Reguleringsplanen omfatter også et areal i Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune må derfor fatte 
et eget vedtak av reguleringsplanen. Området framgår ut av plankart (del 1), og figur 2 her i 



saksframlegget. Siden dette er en plan, og ikke to planer som ligger inntil hverandre, må eventuelle 
endringer i planforslaget behandles og vedtas i begge kommuner. Dersom en av kommunen gjør 
endringer i planforslaget gjennom sin behandling vil dette resultere i at saken må på nytt offentlig 
ettersyn og ny sluttbehandling i begge kommuner. 
 
Vurdering: 
Stasjonsoppgraderingen: 
Kommunedirektøren er positiv til at Rånåsfoss stasjon reguleres og gir rammer for en i realiteten helt 
ny stasjon. Det er viktig å få opparbeidet et nytt stasjonsområde, med bedret tilgjengelighet med 
blant annet to perronger for passasjerutveksling. Det vurderes også viktig å få forlengelse av 
kryssingsspor. Sammen vil tiltakene trolig medføre en mer robust og punktlig person- og godstrafikk.  
 
Stasjonsbygningen: 
Det er vurdert at å rive stasjonsbygningen vil gi negative konsekvenser for kulturmiljøet. 
Kommunedirektøren mener at stasjonsbygningens verdi først og fremst ligger i at den er en del av at 
større kulturmiljø av regional/nasjonal verdi knyttet til Rånåsfoss kraftverk og Rånåsfoss bru. 
Stasjonsbygningen er viktig for identiteten til tettstedet Rånåsfoss på grunn av sin tilknytning til 
industrien som har preget Rånåsfoss. 
 
Bane NOR ser dette, men mener best utnyttelse av både stasjonsområde og penger er å rive dagens 
stasjonsbygning til fordel for en ny og mer oversiktlig løsning for Rånåsfoss stasjon. De argumenterer 
for at kostnadene ved å opprettholde og ivareta stasjonsbygningen på Rånåsfoss må sees opp mot 
den samfunnsmessige nytten man får igjen for det som investeres i nytt stasjonsområde. 
 
Kommunedirektøren ser at å bevare stasjonsbygningen vil kunne medføre noen utfordringer for 
utforming av stasjonsområdet.  Det er mer krevende å ta hensyn til et ekstra element, men 
foreløpige skisser viser at det lar seg gjøre. Kommunedirektøren mener at argumentene for å rive 
stasjonsbygningen ikke er tilstrekkelig tungtveiende, og kommunedirektøren fremmer derfor kun 
alternativet hvor stasjonsbygningen bevares til sluttbehandling. 
 
Fortauet: 
Å etablere trygg forbindelse ned til framtidig stasjon har vært et tema som har blitt framholdt av 
kommunene gjennom perioden for lokalisering av framtidig stasjon i området Auli/Rånåsfoss.  
 
Fortauet som ligger i planforslaget vil langt på veg gi en sammenhengende trafikksikker forbindelse 
fra Aulifeltet og til stasjonen. Dette, samt de øvrige kortere strekkene som mangler opparbeidelse er 
også rekkefølgekrav til utbyggingen av Olbergfeltet. Fortauet er like viktig som atkomst til stasjon for 
Rånåsfoss, uavhengig av nedleggelse av Auli stoppested. Rekkefølgekrav angir ikke hvem som skal 
finansiere infrastruktur, men kun at det må bygges i forkant av annen utbygging/endring. 
 
Bane NOR har kommunisert at de ikke har intensjoner om bygge fortauet. De ser ikke på dette som 
en del av sitt samfunnsoppdrag og etablering av fortau ligger utenfor stasjonsprosjektet. Fra de 
berørte kommunene Nes og tidligere Sørum er viktigheten av fortau langs Eidsveien vært presisert 
gjennom hele prosessen. I planforslaget er det satt krav om at fortauet skal opparbeides før Auli 
holdeplass kan legges ned. 
 
Planforslaget løser ikke finansiering av fortauet, men det er svært viktig å få regulert fortauet 
gjennom et vedtak av denne reguleringsplanen. Fortauet må etableres for å sikre både dagens 
innbyggere på Rånåsfoss og nye innbyggere på Olbergfeltet trygg veg til stasjonen. Strekningen har 
også blitt del av skoleveg etter gjennomføring av grensejusteringen. Nes kommune har derfor til 
høring av handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune fremmet innspill om behov for 
prioritering av fortauet langs Eidsveien. 
 
Buss og parkering: 



Det ble i perioden etter offentlig ettersyn påpekt fra Ruter og fylkeskommunen at det gjennom 
reguleringsplanen måtte tilrettelegges for bedret forhold for buss ved stasjonen. Dagens løsning 
tillater kun at en buss kan stoppe i eksiterende busslomme på stasjonssiden. Øvrige busser må 
benytte snuplass for buss for passasjerutveksling. Slik løsning er ikke å anse som tilstrekkelig 
trafikksikker.  
 
Viken fylkeskommune har nå uttalt at de kan gjennomføre et prosjekt for å bedre situasjonen for 
buss, uten at det inngår i reguleringsplan. Det stilles derfor ikke krav om økt kapasitet for buss nå, og 
forbedret løsning for rutebuss er ikke innarbeidet i planforslaget. Planforslaget viderefører 
eksisterende situasjon med busslomme og snuplass for buss.  
 
Det er tidligere bemerket av Rådmannen i Sørum at en vurdering av behovet for 
parkeringskapasitet og forholdet til kollektivtransport, måtte gjøres i samarbeid mellom Sørum 
kommune og Ruter. Ved for høy parkeringsdekning er det ikke aktuelt for Ruter å sette inn en løsning 
med matebuss fra boligområdene. Ruter har i planarbeidet signalisert at det ikke er sannsynlig at de 
setter opp matebuss til Rånåsfoss stasjon med bakgrunn i blant annet eksisterende vegnett på 
boligområdene. Det er relativt smale veger på Aulifeltet med trange kurver. Busspendelen Årnes – 
Rånåsfoss betjener i dag stasjonen og er matebuss fra de mellomliggende områdene langs dette 
fylkesvegnettet. Det er viktig at parkeringsdekningen ved stasjonen er tilstrekkelig. Satt opp mot 
dagens situasjon, øker antallet parkeringsplasser med minimum 30 plasser. I planforslaget er det i 
tillegg avsatt areal for mulig utvidelse av parkeringsområder ved øvre parkeringsplass. 
Kommunedirektøren mener det er akseptabelt, gitt at gående og syklende trafikksikker atkomst til 
stasjonen. 
 
Nes kommune har kommet med ønske om at all parkering skal opparbeides før ferdigstillelse av 
stasjonsområdet. Parkeringsnivå 1 og 2 inngår i stasjonsområdet (o_SAA1) med flere funksjoner. Det 
er derfor naturlig at disse opparbeides samtidig med stasjonen. Parkeringsplassen på nivå 3 sees i 
sammenheng med nedlegge4lsen av Auli stoppested og et fremtidig behov. Det er satt krav om at 
hoveddelen av parkeringen på nivå 3 (o_SPA1) være opparbeidet før Auli holdeplass kan legges ned. 
Kommunedirektøren anser dette for i tilstrekkelig grad å dekke parkeringsbehovet.  
 
 
Konklusjon: 
Planforslaget legger til rette for en oppgradering av stasjonsområdet, blant annet ved etablering av 
nye plattformer, overgangsbru mellom plattformene, forlenget kryssingsspor, ny innfartsparkering, 
og fortausløsning langs Eidsveien fra stasjonsområdet til krysset Sandnesvegen/Sandnesstubben.  
 
I forhold til vedtak fattet av kommunestyret i sak 21/111 i møte 28.09.2021 ble innsigelse 
oppretthold av fylkeskommunen. Innsigelsen gjelder riving av stasjonsbygningen. Meklingen 
medførte ikke enighet.  
 
 
Ut fra en samlet vurdering med bakgrunn i innspill og prosess legges forslaget som innebærer 
bevaring av stasjonsbygningen fram til politisk andregangsbehandling og vedtak. 
 
Fremmet innsigelse fra fylkeskommunen er frafalt til dette alternativet som fremmes til 
sluttbehandling.  Med bakgrunn i dette og ut fra en helhetlig vurdering av planforslaget anbefales 
reguleringsplanen vedtatt. 
 
Reguleringsplanen omfatter også areal i Lillestrøm kommune. Eget vedtak fattes av Lillestrøm 
kommune for dette området. Området framgår ut av plankart (del 1). 
 
 
 


