
Referat fra regionalt planforum 13. mars 2018 

Referat fra regionalt planforum er en foreløpig oppsummering av innspill fra regionale 

myndigheter. Endelig uttalelse fra den enkelte regionale myndighet vil normalt foreligge i 

eget brev i forbindelse med formell varsling/høring. 

 

Sørum kommune – kommuneplanens arealdel 
Til stede:  

Sørum kommune (SK): Vidar Almsten, Anne Søbye 

Bane NOR (BN): Marianne Hvalsmarken, Gudrun Laake 

Statens vegvesen region øst (SVRØ): Arne Kolstadbråten, Mads Lindahl  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Kristin Bryhn 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA): Alexander Karlsson, Anette Søraas 

Akershus fylkeskommune (AFK): Erik Dahl, Kristina Dignes, Per Kierulf, Hanne Libak, 

Erlend Sjåstad, Margaret Andrea Mortensen (referent) 

 

SK: 

- Kommunen vedtok felles planprogram for kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplan for Frogner. Går bare videre med kommuneplanen i denne runden. 

Jobber for å rekke kommunestyrebehandling i mai. 

- Fikk inn ca. 40 arealinnspill. Etter politisk silingsprosess går man videre med 14 

forslag, som det utarbeides konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for. 

Utredningene er ikke ferdigstilt. 

o Noen nye næringsområder langs E6 ved grensen til Skedsmo. Delvis ravine/ 

dyrket mark/innenfor miljøsonen langs E6. 

o Nytt boligområde sør for dagens byggesone i Lindeberg. Tidligere varslet 

oppstart av regulering av deler av området til næringsformål. 

o Fire nye boligområder ved Sørumsand. Noe dyrket mark, noe er tidligere avsatt 

til idrettsanlegg i kommuneplanen. 

o Massemottak tiltenkt utbyggingen av Sørumsand. 

o Krokstad – båndlagt område for fremtidig luftsportanlegg. Statlig utredning 

pågår. Vurderer videreføring av båndlegging med redusert areal. 

o Utvidelse av kirkegården ved Frogner kirke. 

o Nytt næringsområde ved Sørumsand – brannstasjon, industri/verksted, ikke 

handel. Ikke lyktes å finne område nærmere sentrum pga. bl.a. jordvern/trafikk. 

- Siste 10 år er det bygget i snitt 150 boliger årlig. Svært varierende befolkningsvekst i 

perioden – mellom 1 og 4,6 prosent, 1,8 i 2017. 

- Forslag til grønn grense rundt Sørumsand strekker seg litt utover 10 minutters gangtid 

fra stasjonen. Planlegger ikke fyllinger i Glomma. Utvikling av Frogner nord- og 

østover med tanke på flytting av jernbanestasjonen, ikke vest for Leira. Blir veldig 

mange hensynssoner på plankartet. Hvordan synliggjøre grønn grense? Temakart OK? 

(AFK: Kommunen velger selv hva som er mest hensiktsmessig. Det arbeides med en 

veileder. AFK stiller gjerne i et møte om metodikken.) 

- Uregulerte områder i gjeldende kommuneplan vurderes med hensyn til blant annet 

dyrket mark, kulturminner, raviner, regional plan. Foreslår å ta ut en del områder. 

- Rånåsfoss: Stort boligpotensial i gjeldende plan. Uavklart med hensyn til nye 

kommunegrenser. Vurderer å redusere det største området (23). 

- Bjørkemoen næringsområde/massemottak: Ønsker ikke å ta ut. Stort behov for 

sikringstiltak. Er rekkefølgekrav om gang-/sykkelvei i kommuneplanen. 



 

BN: 

- To prosjekter på Kongsvingerbanen. Nærmer seg byggestart på Sørumsand. Vil snart 

sende inn planinitiativ for Rånåsfoss. 

- Når det gjelder Hovedbanen har BN levert innspill til handlingsprogrammet til 

Nasjonal transportplan. Har anbefalt omlegging ved Frogner/Lindeberg med oppstart i 

første del av andre seksårsperiode. Lokalisering ikke avklart. Jernbanedirektoratet 

vurderer innspillene og legger forslaget ut på høring. 

- Jernbaneloven stiller krav til byggegrenser. Bør markeres i plankartet. 

 

FMOA: 

- Vurderer at kommunen har gjennomført en god silingsprosess, men hvorfor behov for 

nye boligområder når det er store reserver i gjeldende plan? Må synliggjøres. Hvor 

mange områder tas ut? Noen nye spredte boligområder. Hvorfor? 

(SK: Mot rådmannens innstilling. Politisk ønske om noen nye eneboligtomter i tillegg til 

leiligheter. Boligprogrammet oppfyller føringen i regional plan om 80/20-fordeling frem 

til utbygging av Rånåsfoss tar til). 

- Den kommende grensejusteringen mellom Sørum og Nes vil ikke endre Rånåsfoss’ 

status i regional plan for areal og transport. 

- Må ta hensyn til den forestående kommunesammenslåingen. 

- Fortsatt noe konflikt med raviner (B-verdi), f.eks. forslag til massemottak. Må utredes. 

- Sørum har høy omdisponering av dyrket mark. Store områder avsatt på dyrket mark i 

gjeldende kommuneplan, blant annet på Melvold, Hval søndre og i Sørumsand. Må 

beregne hvor mye som avsettes. Bør avvente avklaring av fremtidig stasjon og ikke 

legge inn store nye områder. FMOA vil også se på de små områdene. 

 

NVE: 

- Ser på konsekvenser for vassdrag, spesielt vernete vassdrag. Sørum er gode på å ta 

hensyn til flom og skred. Utfordringen er å avdekke problemområder tidlig nok. Kan 

dukke opp store sikringsbehov ved regulering. 

- Minner om at det stilles høyere sikkerhetskrav til brann-/politistasjoner enn til bolig 

med hensyn til flom/skred. Bør utredes på kommuneplannivå. 

 

SVV: 

- Støtter kommentarer fra FMOA og AFK. 

- Undrende til hvorfor man legger ut såpass mange nye områder, både med hensyn til 

kommunesammenslåing og store reserver i gjeldende plan. Uavklart lokalisering av ny 

stasjon – noen av de nye områdene blir bilbaserte. Varsler mulig innsigelse til 

Lunderåsen, Rånåsfoss og Lindeberg. 

- Nye arealinnspill må begrunnes. 

- Tiltak langs E6 kan være problematiske på grunn av behov for sikrings-/støttetiltak. 

Bør holdes utenfor miljøsonen. 

- Er det samarbeid med de andre kommunene? 

(SK: Alle tre kommuner rullerer arealdelen nå, Skedsmo også samfunnsdelen. Tenker å 

fullføre prosessene, men må skjele til hverandre, spesielt med tanke på næringsområder. 

Tenker å starte med en felles samfunnsdel etter sammenslåingen. Fra rådmannens side er det 

ikke ønske om å legge inn mange nye områder). 

 

AFK: 



- Sørumsand må være førsteprioritet. Utvikling av Lindeberg/Frogner og Rånåsfoss bør 

avvente lokalisering av stasjoner, kommunesammenslåing og grensejustering. 

- I følge tallene kommunen har presentert er boligbehovet lavere enn potensialet i 

gjeldende kommuneplan. Viktig at det lages en metode som synliggjør hvilke områder 

som prioriteres basert på befolkningsfremskriving og føringene i regional plan. Evt. 

videreføring av arealer i strid med regional plan må begrunnes. 

(SK: Legger opp til en god del fortetting. Ca. 2/3 av veksten skal kommen innenfor grønn 

grense. Ligger noen områder i kommuneplanen som ikke er tatt med i boligprogrammet.) 

- Utfordring hva som gjøres innenfor grønn grense, f.eks. ved Bingen lenser. Sørum har 

en god DIVE-analyse, men den begynner å bli gammel. Ulike fagområder bør sette 

seg ned for å komme frem til gode løsninger sammen. 

- Sørum var én av de første kommunene som gjennomførte prosjektet Kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder. Skal egentlig avsluttes med en politisk sak. Hadde vært 

fornuftig for å koble til annet planarbeid. Eks. Lunderåsen. Hvordan ivaretas 

friluftsinteressene når grøntområder bygges ned? 

 

 

Nesodden kommune – kommuneplanen 
Til stede:  

Nesodden kommune (NK): Mille Astrup Rønning, Ragnhild Danielsen 

Statens vegvesen region øst (SVRØ): Arne Kolstadbråten, Tone Steinheim  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA): Alexander Karlsson, Ståhle Bakstad 

Akershus fylkeskommune (AFK): Erik Dahl, Per Kierulf, Erlend Sjåstad, Karin O’Sullival, 

Ingvild Kavli, Einar Midtsund (referent) 

 

NK: 

- Administrasjonen har god dialog med formannskapet, som er kommuneplanutvalg, og 

er i sluttspurten med kommuneplanen, som skal behandles politisk i april og man 

planlegger høring/offentlig ettersyn fram til sommeren. 

- Kommunen ønsker å satse på både Nesoddtangen og Fagerstrand, og foreslår en 

vekstfordeling på 40 - 40 – 20, som basert på 150 boliger/år tilsvarer 1440 boliger på 

Nesoddtangen – 1440 boliger på Fagerstrand samt 720 boliger til vedlikeholdsvekst i 

øvrige grender. 

- Kommunen vil vurdere å ta ut områder som er i strid med RP-ATP.  

- Kommunen er også bekymret for dispensasjonspraksisen som har vært i senere tid og 

har hatt seminar/planverksted med kommuneplanutvalget om planbestemmelsene. 

- Kommunen satser på «bygdebåndet» med grønne opplevelser og bedre forhold for 

kollektiv, sykkel og gange. 

 

FMOA: 

- Hvorfor er boligbyggetakten økt fra 100 til 150 boliger/år?  

- Planene for Nesoddtangen blir utflytende tettsted og ikke et kompakt tettsted med 

bykvaliteter. 

- Positiv til at kommuneplanen vil sikre områdene ved Skoklefalltjernet som har 

nasjonal og regional interesse mht naturmangfold, kulturmiljø mm. 

- Skjønner ikke tankene med bygdebåndet – åpnes det for utbygging i mellomrommet 

mellom tettstedene. I strid både med RP-ATP, men også statlige føringer i SPR-ATPB 

og strandsonen. (NK presiserer at bygdebåndet ikke skal gjenbygges – det er kun 

fremkommeligheten med grønn transport og tilgjengelighet som skal bedres)  

- Etterlyser hvilke områder som tenkes tatt ut av kommuneplanen. 



- Forstår at kommunen ønsker en satsing på Fagerstrand som nr.2 og har ikke 

merknader til at det etableres et sentrum, men mener annen utflytende vekst ikke bør 

komme. 

- Savner fastsetting av grønn grense – det viste forslaget sikrer bl.a ikke strandsonen. 

 

SVRØ: 

- Slutter seg til FMOA 

- Ikke nytt at Nesodden ønsker å bygge ut ved Fagerstrand. Uheldig om kommunen 

tillater utbygging på så mange perifere områder i nærheten av Fagerstrand. 

- Savner begrunnelsen for å foreslå økt boligbygging. 

- Dersom veksten fordeles mellom nord og sør blir det problematisk å prioritere 

styrking av kollektivtilbudet. Dersom veksten og kollektivsatsingen kommer i nord 

kan det gi mer effektivt tilbud. 

 

AFK:  

- Skissene for Nesoddtangen viser mulig fortetting som truer 100meter-skoger og 

grøntdraget som går nordvestover fra Tangenåsen. Uheldig dersom kommuneplanen 

foreslår nedbygging før arbeidet med verdisetting av friluftsområdene (som pågår) har 

konkludert.  

NK: 

I presentasjonen la vi vekt på at vi IKKE ønsker fortetting som truer 100-metersskoger 

og grøntdrag. Tvert imot skal det i området som sones til fortetting, sikres grøntdrag 

som går gjennom hele planområdet, fra nordvest for Tangenåsen og sørover gjennom 

Skoklefallskogen, (vist med grønn skravur på skissen). Hele dette strekket får formål 

grønnstruktur. 

- Det at det er kommunen som eier grøntområdene er gunstig med tanke på mulige 

tilskudd til å sikre områder.  

- Hvorfor ønsker kommunen to likeverdige sentre? Savner begrunnelse og 

argumentasjon for hva kommunen vil oppnå. 

- Kommunen må argumentere godt om man ønsker å avvike så mye fra RP-ATP, som er 

en godt omforent plan som legger vekt på å få gode steder med kvalitet og som bygger 

på å utnytte eksisterende kollektivnett. En vekstfordeling med 40 – 40 – 20 bryter 

dialogen med regionale myndigheter og kommunen må være forberedt på at det vil 

komme innsigelser til kommuneplanen. 

- Bygdebåndet er et uheldig begrep - minner mye om bybåndet. Det mangler dialog med 

Ruter, og det er meget uheldig om kommunen satser på noe som mangler rot i 

virkeligheten. 


