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SAMMENDRAG AV INNSPILL MED KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMANTARER, datert 09.08.2021 

Innspill 17 og 18 er innkommet ved begrenset høring. De øvrige ved ordinær høring og offentlig ettersyn. 

 

 

 

  

Innspill nr.                           Avsender: 
1.  Statsforvalteren i Oslo og Viken 

2.  Akershus fylkeskommune 

3.  Bane NOR 

4.  Statens Vegvesen, region øst 

5.  Ruter 

6.  Akershus Energi 

7.  Nes kommune 

8.  Hafslund 

9.  Fortidsminneforeningen 

10.  Blaker og Sørum historielag 

11.  Pål Eddie Corneliussen 

12.  Eva Marie Johannesen 

13.  Per Atle Johnsen 

14.  Jarle Weiby 

15.  Stian Andersen 

16.  Arne Henning Grønlien 

17.  Bane NOR 

18.  Viken Fylkeskommune 
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 Avsender 
Dato 

Innspill Kommunedirektørens kommentar 

1 Fylkesmannen i Oslo og 
Viken 
23.04.19 

Statsforvalteren mener at statlige retningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og krav til overvannshåndtering ikke synes ivaretatt i 
planprosessen. 
 
 

Norconsult har på vegne av Bane NOR 
utarbeidet et notat som viser hvordan dette er 
ivaretatt gjennom planforslaget, og videre 
hvordan dette tas hensyn til gjennom Bane 
NOR sitt interne regelverk. 
 

2 Akershus 
fylkeskommune 
24.04.19 

Fremmer innsigelse mot forslaget om å rive stasjonsbygningen. Denne 
innsigelsen er bekreftet gjennom politisk vedtak. Fylkesrådmannen 
støtter alternativt forslag som innebærer videreføring av 
stasjonsbygningen.  
 
Den vernede telefonkiosken må opprettholde sin plassering ved 
stasjonsbygningen for at sammenhengen mellom de to bygningene 
opprettholdes.  
 
Det ønskes innarbeidet en bestemmelse som sikrer at utforming av 
gangbrua tar hensyn til kulturmiljøet og tilpasses dette. 
 
 

Innsigelsen er frafalt. Planforslaget som 
fremmes til sluttbehandling forutsetter 
bevaring av stasjonsbygningen. 
 
Forslag til reguleringsbestemmelser til vedtak 
tilsier at Telefonkiosken skal bevares, og gis en 
synlig plassering på stasjonsområdet. 
Telefonkioskens plassering skal søkes 
opprettholdt på sin nåværende og samtidig 
opprinnelige plassering.   
 
Bestemmelsene foreslår at utforming av 
gangbro med tilhørende anlegg skal ta hensyn 
til kulturmiljøet og stasjonsbygningen. 
Ytterligere detaljer er utformet i forslag til 
reguleringsbestemmelser.  
 

3 Bane NOR 
02.04.19 

Bane NOR framholder ulemper de ser ved å bevare stasjonsbygningen i 
forhold til drift ved stasjonen. Det stilles spørsmålstegn om 
stasjonsbygningens viktighet for kulturmiljøet ved stasjonen. Videre 
påpekes det at en eventuell ny virksomhet i stasjonsbygningen må 
underordnes jernbanesikkerhet og gjeldende regelverk for stasjoner. 
 

Det er innført endringer i bestemmelsene som 
skal ivareta disse momentene. 
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4 Statens Vegvesen, 
region øst 
30.04.19 

Det påpekes viktigheten av opparbeidelse av fortauet langs Eidsveien 
som inngår i planforslaget. Behovet for fortau er en konsekvens for 
endring av stasjonsstruktur. 

Det tillegges at i etterkant av at uttalelsen er 
gitt er grensejusteringen i området 
gjennomført. Denne har medført et økt behov 
for opparbeidelse av fortauet. 
Grensejusteringen har medført at denne 
vegstrekningen nå også har blitt en del av 
skolevegsystemet fra Rånåsfoss til Auli 
barneskole. Det er da viktig å få 
reguleringsplanen vedtatt slik at opparbeidelse 
av fortauet blir hjemlet. 
 

5 Ruter 
23.04.19 

Ruter framholder eksisterende situasjon for rutebuss ved 
stasjonsområdet. Dette framholdes da også i forhold til framtidig behov. 
Det ønskes at bedret løsning for busshåndtering avklares gjennom 
reguleringsplanen. 

Gjennom prosessen er det avholdt møter 
mellom Nes kommune, Ruter og Viken 
fylkeskommune. Det ble da framholdt at 
kravet til bedret bussløsning gjennom 
reguleringsplanen ville frafalles. Dette ville 
fylkeskommunen ta i egen prosess. 
 

6 Thommesen på vegne 
av Akershus Energi 
08.05.19 

Akershus Energi sine eiendommer er knyttet opp mot Bane Nor sine 
eiendommer i området. Det framholdes ulike forhold og krav til dette slik 
at kraftstasjonens drift ikke påvirkes negativt av reguleringsplanen og de 
endringer som ligger inne i denne.  

Planforslaget er endret i forhold til dette. 
Dette etter tidligere dialog mellom Akershus 
energi, Bane Nor og Sørum kommune. 
Endringene er oversendt for begrenset høring. 
Det har ikke innkommet merknader til endret 
planforslag. 
 

7 Nes kommune 
24.04.19 

Nes kommune støttet Sørum kommune sin innstilling om bevaring av 
stasjonsbygningen. Videre ble tidligere satte forutsetning for 
opparbeidelse av fortauet framholdt. Opparbeidelse av parkeringsplasser 
og funksjonskrav til stasjonsområdet ble påpekt.   
 

Dette er ivaretatt gjennom planforslaget som 
fremmes til andregangsbehandling. 

8 Hafslund 
08.04.19 

Netteier har ingen kommentarer da deres innspill fra varsel om oppstart 
er ivaretatt i planforslaget. 
 

Tas til orientering 
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9 Fortidsminneforeningen 
05.05.19 

Støtter forslaget med bevaring av stasjonsbygningen. Stasjonsbygningen 
er et viktig element i det helhetlige kulturmiljøet ved kraftstasjonen. 
Dette utgjøres av kraftstasjonen, hagebyen, jernbanestasjonen og 
hengebrua. Dette er et av de mest markante kulturmiljøene på Romerike 
fra 1900-tallet. Kraftverket og hengebrua er del av nasjonale 
verneplaner. Det totale kulturmiljøet innehar dermed en regional og 
nasjonal verdi. Kommende løsninger for heishusene tilknyttet gangbrua 
bør løses slik at kulturmiljøet ivaretas.  
 

Momentene som framholdes synes ivaretatt i 
planforslaget som fremmes til sluttbehandling. 
 
 

10 Blaker og Sørum 
historielag 
11.04.19 

Påpeker stasjonsbygningen som en viktig del av kulturmiljøet på 
Rånåsfoss. Kulturmiljøet framholdes med stor regional og nasjonal verdi. 
Bevaring av stasjonsbygningen støttes. 

Kommunaldirektøren har ingen særskilt 
kommentar til innspillet fra historielaget. 
Stasjonsbygningen vernes som del av 
kulturmiljøet på Rånåsfoss. 
 

11 Pål Eddie Corneliussen 
03.05.19 

Spør om ny adkomst for Akershus energi er vurdert. Dagens 
planovergang er trafikkfarlig. Det framholdes viktigheten i beplantninger 
og opprettholdelse av det grønne visuelle preget området har.  
 
Videre er det viktig med hvordan overgangsbrua utformes siden den vil 
bli et dominerende visuelt element i området. Belysning må også 
tilpasses det lokale miljøet.  
 
Viktigheten av en snarlig etablering av fortauet framholdes sammen med 
andre viste behov for tiltak mot fylkesvegen. 
 

Momentene synes ivaretatt gjennom 
planforslaget. Dette må videre følges opp 
gjennom utbygging og videre drift av anlegget 
og området. Planovergangen til kraftstasjonen 
ligger innenfor stasjonsområdet. 
Planovergangen fungerer som adkomst til 
Akershus Energi, og etablering av planfri 
kryssing for bil og tungtransport vil bli svært 
dyrt og utfordrende ft terreng.  

12 Eva Marie Johannessen 
09.05.19 

Spør om det vil bli gjort noen støyreduserende tiltak ved 
stasjonsområdet. 

Forslag til reguleringsbestemmelse hjemler at 
grenseverdiene til støy, som er satt gjennom 
støyretningslinje T-1442 «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging» skal 
gjelde for drifts- og byggefasen av 
jernbaneanlegget. Videre skal naboer varsles i 
god tid før støyintensive tiltak finner sted. 
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13 Per Atle Johnsen 
25.03.19 og 17.04.19 

Spør om forhold rundt fortauet som inngår i reguleringsplanen, og 
hvordan dette er i forhold til tidligere regulert fortau (reguleringsplan for 
Sagbakken). Denne tidligere reguleringsplan er grunnlaget for 
eiendomsgrensene på denne eiendommen. Det vises at planforslaget nå 
vil berøre eiendommen. Påpeker videre forhold om hvordan inngrep kan 
unngås. 
 
 

Fortausformålet som ligger inne i planforslaget 
er i henhold til de krav som stilles gjennom 
felles kommunal vegnorm. Vegnormen er lik 
for blant andre Sørum (Lillestrøm) og Nes. Det 
vil i prosjekteringsfasen for utbygging av 
fortauet detaljeres mer hvordan dette skal 
opparbeides. Eventuell grunnervervsprosess 
må gjennomføres. Grunnerverv gjennomføres 
med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan.  
 

14 Jarle Weiby 
17.04.19 

Spør om ulike forhold opp mot eksisterende ledningsnett. Dette 
dimensjoner og eieransvar. Eieransvar er per i dag offentlig til 
tomtegrense, hva skjer med eierskap til ledningsnettet når tomtegrensen 
flyttes ved etablering av fortau. 

Om eksisterende ledningsnett blir påvirket av 
gjennomføring av tiltaket vil det være felles 
kommunal vann- og avløpsnorm som vil være 
gjeldende. Dette vil framkomme gjennom 
prosess for detaljering av fortauet.  
 

15 Stian Andersen 
20.03.19 
 
Arne Henning Grønlien 
24.04.19 

Stiller samme spørsmål gjennom sine innspill om hvorfor det i 
planforslaget ikke inngår fortau fra Rånåsfoss stasjon og retning Blaker til 
Grønnbekkvegen. 
 

Behov for fortau her er avklart tidligere i 
prosessen. Det er ikke tatt inn siden det er 
lavere trafikktall på denne del av Eidsveien. 
Framtidig trafikkøkning vil også komme mot 
Aulifeltet med kommende utbygginger den 
retningen, og ved nedleggelse av Auli som 
stoppested. 
 

 

Begrenset høring: 

 Avsender 
Dato 

Innspill Kommunedirektørens kommentar 

17 Bane NOR 
24.06.21 

Bane NOR har ingen merknader til justert planforslag utover det som 
allerede er uttalt i forbindelse med offentlig høring våren 2019. 

Innspillet tas til orientering 
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18 Viken 
Fylkeskommune 
09.07.2021 

Viken frafaller innsigelsen. Det stilles krav om at kun planalternativet som 
innebærer bevaring av stasjonsbygningen fremmes for sluttbehandling. 
Videre må det tilkomme presiseringer i planbestemmelsene tilknyttet 
kulturminner og kulturmiljø. Dette er planbestemmelser for 
stasjonsbygningen, telefonkiosken og gangbru.  

Viken fylkeskommune har ingen ytterligere merknader knyttet til øvrige 
regionale interesser. Løsninger for buss og samferdsel er avklart i en 
egen prosess. 

Planbestemmelsene er justert i henhold til alle 
punkter i denne tilbakemeldingen fra Viken 
fylkeskommune.  

 


