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Lyser opp skoleveiene

Veioppussing i pluss

Tatt for fire lovbrudd

NITTEDAL: Nittedal kommune har fått nær
en halv million kroner fra Aksjon skolevei til
veilys på fem strekninger, skriver Varingen.
Slik brukes pengene: 125.000 til lys i Fugleåsen mot Hagen skole. 150.000 til veilys
Li/Slattum skole. 87.500 til lys Hakadal uskole. 50.000 til veilys Rotnes skole/Nittedal
u-skole. 50.000 til veilys Holumskogen skole.
Totalt 462.500 kroner.

SØRUM: Med bakgrunn i ekstrabevilgningen på 20 mill som
Sørum kommunalteknikk KF fikk til vegvedlikehold, har foretaket foretatt en omfattende opprusting av standarden på
kommunale veger i 2011 og ligger godt foran framdriftsplanen kommunestyret har vedtatt, skriver rådmannen. Lavere
rentekostnader enn budsjettert har medført et overskudd i
Sørum kommunale eiendomsselskap KF på 16,1 milioner.
Kommunestyret vil ta standpunkt til disponeringen av disse
pengene ved behandlingen av regnskapene i mai.

NITTEDAL: Etter at politiet hadde
fått melding om et pågående tyveri
fra et lager på Slattum i Nittedal,
trengte de ikke spesielt lang tid på å
finne den mistenkte synderen. Noen
minutter senere hadde mannen, en
kar i slutten av 30-årene fra Østfold,
pådratt seg intet mindre enn fire
anmeldelser.

BRUENGASJEMENT: Rundt 100 innbyggere gikk i midten av februar i fakkeltog for Rånåsfoss bru. Det er også samlet inn over 1000 underskrifter for bevaring av brua. Mye tyFOTO: TOM GUSTAVSEN
der på at aksjonistene vil få et svar om bruas videre skjebne før sommeren.

Brumøte i mars
Statens vegvesen skal drøfte Rånåsfoss
brus skjebne på et møte i mars.
Elin Svendsen
elsv@rb.no

63 80 48 52

■ RÅNÅSFOSS
Skal Rånåsfoss bru rives, settes i
stand eller vernes?
Dette skal Statens vegvesen ta
stilling til på et møte 22. mars.
– Foreløpig har vi ikke tatt et
standpunkt til hva vi mener bør
skje med Rånåsfoss bru. Det vil
vi først gjøre etter møtet 22. mars,
opplyser avdelingsdirektør i Statens vegvesen Akershus, NilsErik Bogsrud.

stand, vil det bli vanskelig å få
gjennomslag for dette, sier Bogsrud.

Oppussing for 10 mill.

Aksjonister

Så fort veivesenet har tatt stilling
til hva de mener bør gjøres med
den 85 år gamle hengebrua, vil de
utarbeide en innstilling som skal
legges fram for fylkespolitikerne.
Det er fylkespolitikerne som til
syvende og sist skal avgjøre bruas skjebne, da det er fylkeskommunen som eier brua.
Ifølge Statens vegvesen vil det
koste 10 millioner kroner å sette
brua i brukbar stand.
– Vi har registrert at det er stor
lokal interesse rundt brua. Selv
om vi skulle konkludere med at
det koster for mye å sette den i

Det var i januar i år at det ble
kjent at Statens vegvesen vurderer å rive den gamle hengebrua
over Glomma.
Grunnen er at det koster å drifte og vedlikeholde den. Samtidig
er brua tatt med i en nasjonal
verneplan der det anbefales at
den fredes. Statens vegvesen har
så langt fulgt anbefalingen. Siden
det har vært uklart om brua skal
rives eller fredes, har vedlikeholdet blitt utsatt.
Trusselen om at brua kan ble
revet har fått lokalbefolkningen
til å stille seg på barrikadene.

SAKENS GANG
Vil rive bru
de selv har
fredet
Veivesenet vurderer å rive
hengebrua på Rånåsfoss.
Det er bare ett problem: De
har selv fredet den.

– Spesiell bru

Jon Theodor Hauger-Dalsgard
theo@rb.no

63 80 48 83

■ RÅNÅSFOSS
Landemerket – som er en av Norges aller første myke hengebruer –
har fraktet folk og fe over Glomma
siden 1927.
– Det er uenighet innad i veivesenet i denne saken, men vi har en
prosess gående på om vi skal foreslå å rive brua. Spørsmålet vi nå
vurderer er hvor bindende denne
verneplanen egentlig er, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i
Statens vegvesen Akershus.
For ti år siden ble Rånåsfoss bru
innlemmet i «Nasjonal verneplan», sammen med 269 andre veirelaterte kulturminner i Norge.
Det var Samferdselsdepartementet som i 1997 ga Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en
landsverneplan for veier og bruer.
Kartleggingen ble gjennomført i
samarbeid med Riksantikvaren.
Over 1.000 veiminner ble vurdert. 270 ble funnet verdige – deriblant Rånåsfoss bru.
«Vi vil gjøre vårt beste for å følge
opp og sørge for å få bevart og formidlet veihistorien på en slik måte
at også de kommende generasjoner
skal få glede av den.» skrev daværende veisjef, Olav Søfteland, i forordet til verneplanen.

Oppussing til 10 millioner
At brua står i verneplanen innebærer ikke at den er formelt fredet.
Bare nesten
– Vi har fått beskjed om at det
som står i planen skal behandles
som fredet. Altså en selvpålagt
fredning. Så blir spørsmålet om
det er bindene eller ikke. Det er
den debatten vi nå må ta, sier
Bogsrud.
Brua er i dag en del av gang- og
sykkelveinettet på Rånåsfoss, men

DEBATT: Ifølge avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen
Akershus er det intern uenighet rundt en eventuell riving.
er i dårlig forfatning.
– Bortsett fra turgåere har den
ingen stor trafikal funksjon lenger. Dessuten har den behov for omfattende vedlikehold.
I veivesenets vedlikeholdsrapport for Region Øst, som ble lagt
fram torsdag, skriver de følgende:
«Brua har behov for omfattende
vedlikehold, ca. 10 millioner, men
siden det er uklart om brua kan rives eller ikke, er vedlikeholdet utsatt.»
– Og det dekker bare oppussingsbehovet i dag. I tillegg kommer årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter – og framtidige oppgraderinger, sier Bogsrud.

Regner med debatt
– Du sier det er intern uenighet
i veivesenet. Hva er din personlige oppfatning?
– Jeg har stilt meg bak dem som
stiller spørsmålet: Er det riktig å
bruke så mange penger på en bru
som ikke har en sentral funksjon?
Jeg mener vi kunne brukt pengene
mer fornuftig på andre områder.
Samtidig er jeg villig til å bøye
meg dersom hensynet til verneinteressene veier tyngre, svarer han.
– Skjønner du at rivingsdebatten vil skape sterke reaksjoner?
– Ja, det forstår jeg veldig godt.
Som sagt er det uenighet også

internt. Jeg imøteser en debatt.

Utelatt i fredningsrunde
Bogsrud understreker at det vil utløse en omfattende prosess dersom
de lander på rivingsforslaget.
– Her vil flere instanser måtte
komme inn, som kommunen og
vernemyndighetene.
Spørsmålet om riving ble reist
internt i veivesenet allerede for
flere år siden. Det er også tatt opp
med Norsk vegmuseum, som ligger under Vegdirektoratet.
For et par år siden ble flere av
bruene i Nasjonal verneplan formelt fredet, i en prosess der blant
annet Riksantikvaren, Norsk vegmuseum og Vegdirektoratet deltok.
Rånåsfoss bru var ikke blant disse.
Avdelingsdirektør Unni Grønn
hos Riksantikvaren kunne ikke uttale seg om saken i går, og ba om
tid til å sette seg inn i den.

NYHETSDEBATTEN
Er det riktig å bruke så
mange penger på en bru
som ikke har en sentral
funksjon?
Diskutér saken

Ber om grundig vurdering
SØRUMSAND: Kultursjef Erik Vea
i Sørum kommune ber veivesenet
tenke seg om både tre og fire ganger før de går inn for bruriving.
– Dette må vurderes grundig. Vi
er veldig opptatt av kulturminner
i Sørum og er stolte av disse, sier
Vea.
Han hadde ikke hørt om rivingstanken før Romerikes Blad

har per i dag ca. 1090 underskrifter. I midten av februar ble det også arrangert fakkeltog for brua.
Rundt 100 innbyggere møtte opp.

– Slike ting vil jeg helst ikke høre gjennom pressen, sier han.
Kommunen har mulighet til å
verne objekter eller områder
gjennom Plan- og bygningsloven.
– Vi kan regulere til spesialområde for bevaring. Dette er så vidt
jeg vet ikke blitt gjort med brua,
sier Vea.
Fagleder vei i Sørum, Morten

formerte om bruas mulige sorti:
– Nei, det må de ikke finne på!
I Sørum kommunens kulturminnevernplan er brua plassert i
vernekategori 2:
«Kulturminne/ -miljø med stor
lokal/regional betydning. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering til spesialområde bevaring.»

FAKTA

Rånåsfoss bru
Hengebru med et spenn
på 183 meter, og en totallengde på 260 meter.
Bruas to betongtårn er 19
meter høye.
Ble bygd i 1927 og erstattet
da ei provisorisk hengebru
fra 1918. Det er uklart om
det da ble bygd helt ny bru
eller om deler av den gamle
ble gjenbrukt.
På slutten av 1970-tallet
ble det foretatt rehabilite-

ringer på brua etter at det
hadde oppstått store skader
som følge av tungtrafikk.
Det ble da foretatt innsnevring av kjørebanen for å hindre større kjøretøyer i å
benytte brua. Brua var en del
av fylkesvei 253 fram til ny
bru ble åpnet i 1989.
Benyttes i dag av gående
og syklende, men trenger
sårt vedlikehold.

RIVNINGSTRUET: Romerikes
Blad 21. januar 2012.

Blant annet har det blitt satt i
gang en underskriftskampanje
for bevaring av brua. Kampanjen

Foreløpig foreligger det ikke en
dato for når fylkespolitikerne vil
få saken på bordet, men mye tyder på at Rånåsfoss brus skjebne
kan bli avgjort før sommeren.
Fylkespolitiker Lars Salvesen
(KrF) har tidligere uttalt til Romerikes Blad at det handler om
penger, og at fylkeskommunen
har mange bruer som skal tas
vare på. Samtidig har han fått en
forståelse av at Rånåsfoss bru er
en litt spesiell bru. Brua er bygget etter en byggemetode som er
utviklet i Norge.

