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I N N L E D N I N G 
 
 
Kommunedelplan for Årnes 2009-2021 er et politisk og administrativt styringsverktøy for å nå 
kommunens overordnede mål for utvikling av tettstedet Årnes. Planen synliggjør nåværende og 
fremtidige utfordringer som skal sees i sammenheng i den videre utviklingen av tettstedet. Videre viser 
planen ønsket fremtidig utvikling av tettstedet ved å avsette nye arealer til behovsprøvde formål, samt 
endre eller stadfeste eksisterende arealbruk.  
 
Kommunedelplan for Årnes 2009-2021 består av retningslinjer, planbestemmelser og plankart. 

Kommunedelplanens planbestemmelser og plankart  er i iht. plan- og bygningslovens §§ 20-4 og 
20-6 den juridiske delen av planmaterialet som er bindende og gir rettslige føringer for fremtidig 
utvikling og arealbruk.  
 
Kommunedelplanens retningslinjer  er ikke juridisk bindende, men er et veiledende styringsverktøy. 
Retningslinjene gir tydelige instrukser fra kommunestyret til utbyggere, administrasjonen og politiske 
utvalg om hvordan planbestemmelser og plankart skal følges opp og forvaltes. Retningslinjene skal 
legges til grunn for vurderinger ved behandling av alle plan- og byggesaker.  
 
Kommuneplanen har et tidsperspektiv på 12 år. Hvert 4. år skal planen rulleres sammen med 
kommuneplan for Nes kommune i henhold til § 20-4. 
 

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021 bygger på følgende bakgrunnsmateriale og utredningsarbeid: 

Stedsanalyse Årnes 2007 , sist revidert 24.06.08  
Planfaglige vurderinger med konsekvensutredning , datert 26.06.08.  
 
Bakgrunnsmaterialet er viktig for forståelse av kommuneplanen og til bruk ved behandling av plan- og 
byggesaker. Stedsanalyse Årnes 2007 er en kunnskapsbase som skal bidra til forståelse av 
stedsformingsprinsippene og betydningen av å se stedet i en helhetlig sammenheng. Stedsanalysen 
skal gi grunnlag for planfaglige vurderinger på alle plannivå og ved beyggesaksbehandling. 
 
Rapporten Planfaglige vurderinger dokumenterer planprosess og medvirkningsopplegg, redegjør for 
organiseringen av planarbeidet, viser alternativdrøftinger, analyser og faglige konklusjoner som har 
ledet frem til Kommunedelplan for Årnes 2009-2021.  
 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven og vedtak i  Nes kommunestyre 
 
Vedtak om å igangsette revisjonsarbeid av kommunedelplan for Årnes 12.12.06  
 
Fastsettelse av planprogram plu: 21.08.07 
1.- gangs politisk behandling, nru 26.08.08 og plu 02.09.08 
Offentlig ettersyn: 18.09.08 – 17.11.08 (Forlenget frist for fylkesmannen 24.11.08) 
2. - gangs politisk behandling og vedtak: nru 26.05.09, plu 02.06.09 og kst 16.06.09.   
 
 
Planen er utarbeidet av Nes kommune med bistand av Helene Kjeldsen fra Hjellnes Consult as og 
Landskapsarkitekt MNLA Hanne Karin Tollan. For organisering av planarbeidet henvises det til 
redegjørelse i bakgrunnsmaterialet.  
 
Mulighetsstudie for planfri undergang ved Gorolund ble utarbeidet av Norconsult as, vurdering av 
utviklingsmuligheter for Runni næringsområde ble utarbeidet av Civitas as, og ideskisse for 
badeanlegg på Sagtomta ble utarbeidet av LMR arkitekter as. 
 
Flyfoto er tatt av Steinar Aulie for Nes kommune, 2006. 
Øvrige foto er tatt av Thor Albertsen og hentet fra kommunens arkiv. 
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Å r n e s - ”det gode liv der elvene møtes” 
 
Kommunesenteret Årnes er bosted for 4000 innbyggere og et tyngdepunkt for handel, næring, kulturliv 
og kommunale tjenester. Årnes sitt særpreg og unike kvalitet ligger i kontakten med kulturlandskapet, 
Glomma og jernbanestasjonen med den tilhørende bevaringsverdige stasjonsbybebyggelsen.  
  
Nes kommunes visjon om ”det gode liv der elvene møtes”  ble vedtatt ved rullering av 
kommuneplanen i 2005. Visjonen setter innbyggerne og deres trivsel i fokus og knytter dette sammen 
med de fysiske omgivelsene. Årnes skal utvikles med fokus på å gi god funksjonalitet og 
tilgjengelighet for alle brukergrupper på en likestilt måte.  

 

Kommuneplanens målsetting for Årnes 2005-2017: 
 
Årnes skal utvikles som en trivelig bygdeby med god e sentrumsfunksjoner. 
 

Årnes sentrum skal utvikles mot de elvenære områden e langs Glomma med boliger, 

handels- og servicetilbud og fritidsaktiviteter i k ombinasjon. 

Kommunedelplanens målsetting for Årnes 2009-2021: 
 
Kommunesenteret Årnes skal være et attraktivt regio nalt bosted i et tettstedsmiljø 

med god balanse mellom boliger, servicefunksjoner, forretning, næringsvirksomhet, 

kultur- og aktivitetstilbud.  

 
Kulturhistorisk særpreg, nærhet til jernbanen og ti l Glomma skal ivaretas og 

videreutvikles som varemerke for Årnes. 
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T e t t s t e d s i n n d e l i n g 

Årnes tettsted deles inn i tre soner med innbyrdes fellestrekk hva gjelder struktur, funksjon og identitet. 
Tettstedsinndelingen gir grunnlag for differensiert styring med hensyn til bebyggelse og 
tettstedsfunksjoner. Kommunedelplanen som styringsverktøy er bygget opp rundt denne 
tettstedsinndelingen. 

Årnes sentrum  
(blå strek) inkluderer 
sentrumsområdet tilknyttet 
stasjonen, Elveparken med 
småbåthavna, området langs 
Nedre Hagaveg til Gorolundevja 
og Sagtomta til Årnes kornsilo. 

Byggesonen  
(gul strek) inkluderer alle 
byggeområder utenfor 
sentrumskjernen, avgrenses av 
kulturlandskapet og Glomma.  
Byggesonen er videre inndelt i 
følgende områdetyper: 
gårdsanlegg, småhusbebyggelse, 
boligfelt, næring og institusjoner. 

Stasjonsbyen  
(grønn sone) omfatter 
bygningsmiljøet tilknyttet 
jernbanen, kirkebygget strategisk 
plassert i landskapet samt de 
viktigste historiske gateløp, 
bygninger og markerte 
terrengformer. 
 
Med bakgrunn i Stedsanalyse 
2007 er området tilknyttet 
stasjonen, de historiske 
gateløpene samt kirkebygget 
på åsryggen vurdert å ha 
særskilt stor betydning for 
stedsidentitet og særpreg som 
samlet gir stedet historisk 
tidsdybde og sitt unike særpreg. Dette Stasjonsområdet har derfor større sårbarhet overfor nye tiltak 
og inngrep enn resten av tettstedet. Området ligger dels i Årnes sentrum (blå strek) og dels i 
Byggesonen (gul strek).  
 

 

Grønn strek 
Den grønne streken vist i plankartet bak i kommunedelplanen illustrerer en entydig og svært langsiktig 
overgang mot landbruk og utmark.  

Stasjonsbyen markert med grønn farge og skråskravur. 
Årnes sentrum markert med blå farge. 

Byggesonen markert med gul farge. 
Grønn strek viser langsiktig overgang til landbruk/utmark. 

Sonene i tettstedet skal knyttes sammen med grønne rekreasjonsområder og 
tilrettelagte ganglinjer som knytter Årnes til Glom ma og utmark, samt sikrer god 
tilgjengelighet og kommunikasjon internt i tettsted et.  
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P L A N B E S T E M M E L S E R 
 
Kommunedelplanen for Årnes 2009-2021 skal gjelde foran 
tidligere kommuneplan samt regulerings- og bebyggelsesplaner 
der det er motstrid i plankart og/eller bestemmelser (pbl § 20-6).  
 
Kommunedelplanens retningslinjer og intensjon skal gjelde ved 
behandling av alle nye plan og byggesaker 
 
Planer med motstrid til Kommunedelplanen for Årnes 2009–2021: 
Reguleringsplan for Årnes sentrum - 22.06.1999 
Reguleringsplan Årnes Brygge – Årnes Strand - 14.09.2004 
Reguleringsplan for rundkjøring ved Årnes - 23.02.1999 
Reguleringsplan for Sagtomta 
Bebyggelsesplan for Sagtomta Sør 
Bebyggelsesplan for kulturkvartalet 
 
Andre lokale styringsverktøy som gjelder ved utbygging i Årnes 
Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner 
Parkeringsvedtekter for Nes kommune (2004)  
Forskrift om renovasjon og slamtømming - FOR- 1998-03-10-1575. 
Veg- og gateutforming skal skje i henhold til felles kommunal vegnorm av september 2007 samt 
Statens vegvesens normal 017 og 018. 
Vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a om tilknytning til fjernvarme i Årnes sentrum (2006) 
Vedtekt til plan- og bygningsloven § 64a, Utbyggingsavtaler (2006) 
Kommunal VA-norm 
Krav til digitalt kartmateriale 
 
§1 Generelle bestemmelser 
 

1.1 Plankrav (pbl § 20-4, annet ledd bokstav a) 

1.1.1 
For områder avsatt til byggeområder kan tiltak som nevnt i Plan- og bygningslovens §§ 81, 
86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før området inngår i gjeldende 
eller fremtidig vedtatt reguleringsplan eller bebyggelsesplan. 
 
1.1.2  
Ved plankrav innenfor hvert enkelt av feltene S2, S6 eller K skal det utarbeides en helhetlig 
reguleringsplan for det enkelte felt. 
 
1.1.3  
Ved plankrav i feltene S3, S4 eller S5 skal det utarbeides en helhetlig reguleringsplan for 
hele feltet inklusiv tilgrensende del av S1.  
 
1.1.4   
Ved plankrav i feltet F/A skal det utarbeides reguleringsplan for hele friområdet mellom Årnes 
bro/Rv 175 og gangbro til Årnestangen, inklusiv Bautaplassen.  
 
1.1.5   
Plankravet frafalles når samtlige av følgende kriterier er oppfylt: 
• Prosjektet er i tråd med kommunedelplanens bestemmelser, retningslinjer og intensjon. 
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• Tiltakets omsøkte bruksareal BRA ikke overskrider 300m2 (innvendige og utvendige 
parkeringsareal medregnes ikke i BRA). 

• Prosjektet ikke inneholder boligformål eller boligtilknyttet service 
• Prosjektet ikke er etappe eller del av et større byggeprosjekt. 
• Prosjektet har liten negativ betydning for allmenne interesser. 
• Prosjektet vurderes å ha tilfredsstillende estetikk og gir en god helhetlig utvikling av 

byggeområdet, samt ivaretar hensyn til naboer på en tilfredsstillende måte. 
 
1.1.6   
Plankravet frafalles ved enkel fortetting i eksisterende uregulerte boligområder inntil BRA 200 
m2. 
 
§2 Forutsetning for utbyggings- og rekkefølgebestemmelser 

(pbl.§20-4 annet ledd, bokstav b og d) 

2.1 Grad av utnytting (pbl § 20-4, annet ledd bokstav b) 

2.1.1 
Ved fortetting i uregulerte eksisterende boligområder skal grad av utnytting ikke overskride % 
BYA = 30 % inklusiv parkeringsareal beregnet i samsvar med teknisk forskrift.  
 
2.1.2 
Alle områder avsatt til fremtidig boligformål med påhvilende plankrav (jf. § 1.1), skal ha 
boligtetthet på min. 2.5 – 3.5 boenheter per dekar innenfor det enkelte planområdet.  
 
2.2 Tilgjengelighet – universell utforming (pbl § 20-4, annet ledd bokstav b og d) 
Alle søknadspliktige nye bygninger, anlegg og utearealer innenfor planområdet som er 
tilgjengelig for allmennheten eller beboere skal utformes etter prinsippet om universell 
utforming, slik at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker på en 
likestilt måte. 
 
2.3 Teknisk og sosial infrastruktur (pbl § 20-4, annet ledd bokstav b) 

2.3.1 Avkjørsel 
Ny bebyggelse og nye tiltak som utløser behov for avkjøring og parkering, skal skje i 
samsvar med gjeldende rammeplan for avkjørsler fra riks- og fylkesveger jfr. 
kommuneplanens arealdel. For kommunale veger gjelder til enhver tid gjeldende teknisk 
norm for utforming av avkjørsler. 
 
2.3.2 Tosidig fortau langs Svarverudvegen  
Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for videre utbygging av boliger som vil få direkte 
atkomst eller atkomst via sideveger til Svarverudvegen, før tosidig fortau langs fylkesvegen 
FV 479 parsell 02 er ferdigstilt. 
 
2.3.3 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor felt B2 før trafikksikker 
gangforbindelse langs Fv479 til Årnes er ferdigstilt. 
 
2.3.4 
Eksisterende bom i Runnivegen kan ikke fjernes før det er opparbeidet fortau langs hele 
Runnivegen og Kirkevegen til opparbeidet fortau i Årnes sentrum.  
 

2.4 Utbyggingsrekkefølge 

Felt B1, B5, B6, B7 og S2 skal være utbygd før felt B2 kan reguleres til boligformål.  
 

2.5 Leke- og oppholdsareal (pbl § 20-4, annet ledd bokstav d) 
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Alle boliger skal ha uteareal som i størrelse og utforming er egnet til opphold og lek for alle 
beboergrupper.  
 
2.5.1 
Ved utbygging i byggesonen utenfor formålet senterområde Årnes - Årnes sentrum, og som 
omfatter 3 boenheter eller mer, skal det avsettes felles leke- og oppholdsareal som egner 
seg for lek og opphold for alle beboergrupper og som er skjermet mot støy, trafikk og 
forurensning. Det skal avsettes 50 - 100 m2 fellesareal pr. bolig. I fellesarealet skal inngå 
nærlekeplass som lokaliseres maks 100m fra den enkelte bolig. Fellesarealet skal være 
egnet til formålet og planlegges, opparbeides og ferdigstilles samtidig med utbyggingen.  
 
2.5.2 Ved utbygging av eneboliger og tomannsboliger skal det avsettes et brukervennlig 
uteoppholdsareal pr. boenhet på minimum 200m2. 
 
2.5.3  
For boligprosjekt innenfor formålet avsatt til senterområde samt nedre del av 
utbyggingsområdet B1 er krav til uteopphold minimum 25 m2 pr. bolig. Deler av arealet kan 
dekkes av balkonger, takterrasser og felles uteareal innenfor tomtegrensen. Minst 25 % av 
arealet skal ha sol ved jevndøgn kl. 15:00. Leke- og oppholdsareal skal plasseres på den 
solbelyste delen av arealet. 
 
2.5.4  
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor området avsatt til senterområde 
nord for Rv 175/Årnes bro før parkområde tilpasset lek- og opphold for alle brukergrupper er 
etablert i området Trekanten, regulert til offentlig park i reguleringsplan for Årnes sentrum.  
 
2.6 Parkering 

Opparbeidelse av parkeringsplasser skal skje i henhold til gjeldende parkeringsvedtekter for 
kommunen. Ved utbygging innenfor formålet avsatt til senterområde skal parkeringsplasser 
for bolig innpasses i garasje/ underjordiske parkeringsanlegg. 
 
§3 Byggeområder (pbl § 20-4, annet ledd bokstav b) 

 

3.1 Årnes sentrum – senterområde  

3.1.1 
Bygninger med publikumsrettede funksjoner i 1. etasje skal ha utadvendte fasader med 
vindusflater og inngangspartier. 
 
3.1.2  
Byggehøyder  
Innenfor felt S1-S6 kan det tillates ombygging, nybygg og tilbygg med byggehøyder på inntil 
4 etasjer. 
  
Innenfor felt S3, S4, S5 og S6 kan det for deler av feltet tillates byggehøyder på inntil 5 
etasjer og punktvis høyere, forutsatt omfattende faglig dokumentasjon og vurdering i 
reguleringsprosessen på at valgte løsning bidrar positivt til arkitektonisk utforming og 
stedsutvikling.  
 
Nøyaktig etasje- og byggehøyde fastsettes i bebyggelses-/reguleringsplan.  
 
3.1.3 Særskilte krav for Stasjonsbyen innenfor senterområdet (S1) 
Ny bebyggelse og tilbygg/ombygging av bevaringsverdig bebyggelse (jf. reguleringsplan for 
Årnes sentrum, 21.05.99) skal: 
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• I formspråk, dimensjonering, volumoppbygging og material-/fargebruk tilpasses 
omgivelsene og særpreg i eksisterende verneverdig bebyggelse.  

• Utformes som atskilte og selvstendige bygninger.  
• Ha vindusflater, inngangsparti og Inneholde publikumsrettede funksjoner i 1. etasje. 
 
3.1.4 Særskilte krav for S2 
Det skal sikres en boligfri sone mot industriområde som vern mot støy og andre ulemper. 
 

3.2 Industriformål 
Fasade mot veg, bolig eller friområder skal utformes med en neddempet vegghøyde og gis 
en variasjon i plan for å redusere massivvirkningen. Største tillatte grad av utnytting er % 
BYA = 66 %. Fasadene skal tilpasses omgivelsenes bygningsmiljø. 
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R E T N I N G S L I N J E R    
 
 
 

P l a n k r a v 

Ved plankrav i henhold til planbestemmelsenes § 1.1 skal arealmessig avgrensning av planområdet ta 
hensyn til helhetlig utvikling og sammenheng med øvrig bebyggelse og funksjoner. 
 

E s t e t i k k   o g   b y g g e s k i k k 

Estetikk og god byggeskikk vektlegges ved utarbeidelse av alle plan- og byggesaker. Hva kommunen 
legger i begrepet god estetikk og god byggeskikk fremgår av kommunedelplanens bestemmelser og 
retningslinjer. Bestemmelsene og retningslinjene, med krav til dokumentasjon, skal sikre at den 
enkelte plan- og byggesak får synliggjort estetiske og arkitektoniske valg og vurderinger og at det 
foretas tilpasning til omkringliggende bygningsmasse og bygningsmateriale, som grunnlag for 
behandling og vedtak.  
 
 

D o k u m e n t a s j o n s k r a v 

Følgende skal dokumenteres ved alle plansaker innenfor planområdet, samt alle plan- og  
byggesaker innenfor Årnes senterområde, inklusiv Stasjonsbyen. Framsatte dokumentasjonskrav er 
ikke uttømmende.  

• Plan- og tiltaksbeskrivelse som redegjør for hvordan kommunedelplanens bestemmelser og 
retningslinjer er innarbeidet og ivaretatt i prosjektet. 

• Bygningers og anleggs lokalisering, utstrekning, utforming, samt overgang til tilgrensende 
bebyggelse og uterom. Dette inkluderer kotehøyder og høydeforhold for de enkelte 
bygningsvolumer og anlegg.  

• Valgte arkitektoniske løsninger og sammenhengen med eksisterende bebyggelse og  
arkitektur. 

• Fjernvirkning fra utvalgte standpunkt, eks. fra Årnes bro, vestsiden av Glomma og  
Hovedinnfartsårer og andre. 

• Trafikkforhold med kjøreveier og gangveier, parkeringsanlegg for bil og sykkel, 
renovasjonsanlegg og varelevering, samt fremkommelighet for utrykningskjøretøyer.  
Siktforhold, veibredder og tilstrekkelig manøvreringsareal skal dokumenteres. 

• Lokalisering og utforming av uteoppholdsareal og annet ubebygd areal som kjøreareal og gater, 
gangareal, sykkel- og bilparkering. Kotehøyder, terrengtilslutning, materialbruk og 
vegetasjonsetablering skal vises.  

• Tiltakets estetikk og byggeskikk i forhold til sin påvirkning på omgivelsene.  
• Ved tiltak innenfor stasjonsbyen gjelder særskilte dokumentasjonskrav – se rettningslinje for 

stasjonsbyen. 
• Skilt og reklame, jf. egen retningslinje. 
• Universell utforming, jfr. egne retningslinjer.  
• Siktforhold, solforhold og skyggevirkninger i nærområdet. 
• Støy jf. T- 1442.  
• Luftkvalitet, annen forurensning og lokalklimatiske forhold.  
• Plan og prosjekt skal visualiseres ved 3D-modell og/eller perspektivtegninger og  

terrengsnitt. 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse  
• Plan for håndtering av rene og forurensede masser med forundersøkelser. 

I tilegg skal administrasjonen vurderer om annen dokumentasjon er relevant å kreve i den enkelte sak. 
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S t ø y 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) eller den til enhver tid gjeldende lov 
og forskrift skal legges til grunn for all plan- og byggesaksbehandling.  
 
Boliger skal plasseres og utformes slik at de i størst mulig grad skjermes fra støy og luftforurensning. 
Boliger skal ikke lokaliseres slik at støynivået utenfor fasaden har en døgnekvivalent på mer enn 55 
dB(A). Boliger må ha tilgang til uteoppholdsarealer der støynivået ikke overskrider 55 dB(A). Eller krav 
i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.  
 
Ved nye tiltak som utløser plankrav skal boliger innenfor planområdet som blir utsatt for støy fra 
næringsvirksomhet/ forretninger, herunder støy fra varelevering, uansett plassering, tilfredsstille 
kravene for støy fra faste installasjoner, klasse C gitt i NS 8175, tabell 4 og 6. 

S k i l t   o g   r e k l a m e  

Skilt og reklame skal innordne seg omgivelsene, ikke bryte med byggets arkitektoniske kvalitet eller 
utformes på en slik måte at de fremstår dominerende og skjemmende i forhold til sine omgivelser. I 
næringsbygg som inneholder flere virksomheter med samme atkomst skal skilting samles og utformes 
som en helhet. 
 
Formingskriterier: 
• Skilt og reklame skal utformes slik at de tilfredsstiller rimelige estetiske kvaliteter både i eget design 

og utforming og i forhold til omgivelsene. Dette innebærer at skjemmende  
farger og utførelser ikke tillates. 

• Skilt eller andre reklameobjekter skal ikke plasseres på møne, takflate eller takutstikk. 
• Gesims utformet som lysende kasse tillates ikke. 
• Roterende, blinkende, flimrende eller på annen måte bevegelig reklameinnretning skal  

ikke tillates. 
• Markiser med reklame skal avgrenses til vindus- og døråpninger og utformingen skal  

være tilpasset byggets arkitektur. 
• Utsettingsskilt/fotreklame eller andre midlertidige innretninger tillates ikke. 
 

U n i v e r s e l l  u t f o r m i n g 

Det vises til Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, 01.01.09, samt begrepsavklaring i rapport T-
1468, rundskriv T-5/99 B ”Tilgjengelighet for alle” og veileder T-1249 ”Planlegging for alle” skal legges 
til grunn for utforming av alle bygninger, uteområder og anlegg, slik at de i så stor utstrekning som 
mulig kan brukes av alle mennesker (inkludert funksjonshemmede) på  
en likestilt måte. 

Følgende skal blant annet ivaretas: 
• Tilstrekkelig bredde og tilfredsstillende stigningsforhold på gangareal. 
• Gangarealer uten hindre og trinn. Markering av overganger (for eksempel med høydeforskjell på 20 

mm) der det er behov for dette. 
• Jevnt og sklisikkert dekke, rampe i stedet for trapp. 
• Sammenhengende ledelinjer, enten naturlige eller kunstige, som gir synshemmede mulighet til å 

orientere seg.  
• Visuell informasjon gitt på en klar og tydelig måte. 
• Parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal anlegges i henhold til kommunens 

parkeringsvedtekter.  
 

B a r n   o g   u n g e  

Nye boligområder skal være utformet slik at de egner seg som trygt oppvekststed for barn og unge. 
Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal ha universell utforming og være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved utbygging og endret arealbruk skal det tas 
hensyn til barns bruk av området. Areal med naturmark som er godt egnet til lek og opphold skal i 
størst mulig grad bevares. Ved omdisponering av slike arealer, skal utbygger sikre fullverdig  
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erstatningstilbud. Det skal etableres sosiale møtesteder i det offentlige uterom for alle aldersgrupper.  

I samsvar med vedtak i barn- og unges kommunestyre (2007) skal det etableres skatepark innenfor 
tettstedssonen, fortrinnsvis i Elveparken. 
 

V a r m e k i l d e 
 
Ved nye byggeprosjekt skal all oppvarming skje ved vannbåren varme som hovedvarmekilde og 
tilknyttes den lokale leverandøren i deres konsesjonsområde. For utbyggingsprosjekt utenfor dette 
konsesjonsområdet som utløser plankrav, skal det som minimum etableres nærvarmeanlegg med 
miljøvennlig varmekilde. Alternativ miljøvennlig varmekilde og varmeanlegg aksepteres dersom 
tilfredsstillende effekt- og energibudsjett kan fremlegges, jf. gjeldende forskrift. 
 
Endres energikilde for eksempel til søppelforbrenning eller det oppstår behov for 
renovering/ombygging må det vurderes flytting ut av Årnes sentrum. 

 
Ved betydelig økning av kapasitetsbehovet slik at transportmengden øker vesentlig pålegges eier av 
anlegg å bygge undergang under jernbanen slik at transporten til forbrenningsanlegget kommer 
nordfra/Høievegen. 
 

F r e m k o m m e l i g h e t   

Parkering 
Parkeringskapasiteten i Årnes sentrumsområde skal styrkes for å øke tilgjengeligheten til 
sentrumsfunksjonene, dette ved å innføre parkeringsvedtekter for Årnes sentrum. Når regulert 
innfartsparkering på nedsiden av jernbanen er etablert med planfri undergang skal det innføres 
tidsregulert parkering langs det offentlige gatenettet i  
sentrum. Langtidsparkering i Årnes sentrumsområde skal ledes til egnede parkeringsanlegg.  

Ved behov for ytterligere parkeringskapasitet etter at tidsregulering av gateparkering er innført skal det 
utredes parkeringsanlegg under bakken foran rådhuset. 
 

Pakkhusvegen 
For å bedre trafikksikkerheten i Jernbanegata og gi lettere atkomst til kornsiloen, samt senterområder 
felt S2, skal Pakkhusvegen søkes forlenget langs jernbanen til Årnes Kornsilo og Mølle. Forlengelse 
av Pakkhusvegen skal utredes som en del av helhetlig plan for felt S2. 
 

Runnivegen 
Bom mellom Runnivegen og Kirkevegen skal fjernes for å øke tilgjengeligheten internt i tettstedet, og 
spesielt til Årnes Kirke. Runnivegen som er en skolevei, må trafikksikres ved økt trafikkbelastning. Før 
bommen fjernes må det være opparbeidet fortau langs hele Runnivegen. Det etableres også fortau fra 
bommen langs kirkevegen til kirken. 

Rundkjøring i krysset Runnivegen – RV175 
Det skal etableres rundkjøring / trafikksikkerhetstiltak for fotgjengere i krysset Runnivegen – RV 175. 
 

Rundkjøring kryss RV 175 – FV 478 
Økt trafikkbelastning på FV 478, Øvre Hagaveg kan utløse behov for tiltak for å bedre 
trafikkavviklingen i kryss med RV 175. Det skal da vurderes å etablere rundkjøring i krysset. Areal til 
en fremtidig rundkjøring må hensyntas ved utbygging på tilgrensende eiendommer.  
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Rundkjøring RV 175 – Nes VGS – Runnivegen 
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling fra Nes videregående skole, og fra Runni-området med bolig, skole 
og servicefunksjoner, skal bedres. Det skal etableres rundkjøring som slår sammen de to kryssene RV 
175 - Nes videregående skole og RV 175 – Runnivegen.  
 

Rundkjøring RV 175 – Runni Næringsområde 
Bolig, skole og servicefunksjonene på Runni skal skjermes fra trafikk tilknyttet Runni Næringsområde. 
Runni Næringsområde skal gis egen adkomst direkte fra RV 175. Det skal etableres rundkjøring som 
slår sammen de to kryssene RV 175 – Rakeivegen, og RV 175 – Leirvegen (adkomst til Runni 
næringsområde). Internveinettet i Runni Næringsområde skal søkes utviklet slik at næringstrafikk på 
Runnivegen unngås.  
 

Trafikksikkerhetstiltak i Svarverudvegen 
Trafikksikkerhetstiltak med tosidig fortau i Svarverudvegen, jf planbestemmelsenes § 2.3.2, skal 
prioriteres både som et viktig tiltak for å sikre en trygg skoleveg og som et viktig kollektivtiltak for å øke 
tilgjengeligheten for deler av Årnes tettsted til offentlig kommunikasjon.  
 

Avkjøringsfelt i RV 175 til Skolegata 
For bedret trafikksikkerhet og fremkommelighet skal det etableres venstresvingsfelt i RV 175 for 
avkjøring til Skolegata og Årnes sentrum.  
 
 
 

Gangveg over Glomma  
Det skal etableres gangforbindelse over Glomma. 
Gangforbindelsen skal enten utføres som en 
oppgradering av eksisterende Årnes bro, eller som 
en separat gangbro bygget på de gjenværende 
fundamentene av gamle Årnes bro fra 1909. 
 

 

Undergang ved Årnes Stasjon 
Regulert gangundergang under jernbanen ved Årnes stasjon skal etableres for å øke tilgjengeligheten, 
samt styrke elvepromenaden med Elveparken sin rolle som en del av Årnes sentrum. Bidrag til 
finansiering av undergangen skal inngå ved forhandling om utbyggingsavtaler i Årnes senterområde.  
 

Undergang ved Gorolundevja 
Ved utbygging av bolig og sentrumsformål langs Glomma sør for Rv 175 / Rv 177 skal planfri kryssing 
av jernbanen samt trafikksikker kryssing av Rv 175 innarbeides som et rekkefølgekrav i regulerings-
/bebyggelsesplaner.  
 

Elvepromenade 
Friområdene med turvei langs Glomma og undergang ved Årnes stasjon skal knytte de forskjellige 
delene av Årnes sentrum sammen. Elvepromenaden skal være offentlig tilgjengelig og inngå som en 
del av den overordnede grønnstrukturen som knytter hele tettstedet sammen.  
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Blå- grå- grønn- struktur 
Friområdene med turvei langs Glomma og Bystranda, knyttes sammen med de sentrale delene av 
senterområdet og stasjonsbyen via undergang ved Årnes stasjon. Undergangen leder opp til 
stasjonsbyen, fremtidig gågate og park i trekanten.  
 
Grønnstruktur og fotgjengervennlig gatenett skal gi god tilgjengelighet fra det sentrale senterområdet 
med stasjonsbyen, og friområdene langs Glomma, til utmark i øst og nord mot Hennisand. Marinaen 
skal inngå som et sentralt offentlig tilgjengelig parkområde og småbåthavn for 
kommunikasjonsmulighet på Glomma. Det skal tilrettelegges badeplasser langs Glomma, fortrinnsvis 
ved holmene ved Årnestangen (Bystranda) og i område regulert til formålet ved Årnes strand. 
 

Tilgjengelighet til utmark 
Videreutvikling av overordnet grønnstruktur skal sikre god tilgjengelighet til tilgrensende turområder i 
utmark. Det oppfordres til et samarbeid med landbruket og turlaget for tilrettelegging, skjøtsel og 
tilgang til friluftsområder og turområder.  
 

S t a s j o n s b y e n   Å r n e s 

 
Utbygging av Kongsvingerbanen (1862) med etablering av jernbanestasjon ved elvemøtet mellom 
Glomma og Vorma ga grunnlaget for dannelsen av tettstedet Årnes og utvikling av stasjonsbyen. 
Årnes kirke (1878), strategisk plassert på høyderyggen sammen med den eldre villabebyggelse fra 
kirken og ned mot sentrum, inngår som en viktig del av stasjonsbyen. Stasjonsområdet var frem til 
privatbilismens tid det absolutte tyngdepunktet i tettstedet hvor alle ferdselsårer ledet til og hvor 
stedets vokste ut fra. Stasjonsområdet som kommunikasjonsknutepunkt er også i dag et sentralt 
tyngepunkt i tettstedet, og stasjonsbyens gatestruktur og bygningsmiljø er i hovedsak bevart. Gatene 
går i et stjernemønster ut fra stasjonen med den tidligere Tomta. Bygårder i tre fra perioden frem til ca 
1950 ligger med langsidene mot disse gatene og dannet vegger i gaterom, som også i dag er tydelige 
og særpregede for tettstedet.  
 
Trender i dag gir stor attraksjonskraft og konkurransefortrinn knyttet til steder og målpunkt som 
videreutvikler og foredler kulturminner og opprettholder historisk lesbarhet samtidig som nye 
funksjoner, behov og idealer tilpasses og utvikles. 
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Stasjonsbyen skal bevares og forsterkes som særpreg  for Årnes. 
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Reguleringsplan for Årnes sentrum (vedtatt 22.06.99 ) skal fortsatt være styrende for 

nybygg, tilbygg og ombygginger hva gjelder vern, by ggehøyder, funksjonskrav og 

planbestemmelser for øvrig.  

 

Bevaringsverdige bygg regulert til spesialområde be varing i reguleringsplan for 

Årnes sentrum (vedtatt 22.06.99) skal fremstå som s elvstendige og tydelige 

enheter. Det tillates derfor ikke fortetting av de åpne rommene mellom disse 

bygningene.  

 

Ubebygd areal mellom Solbergården (168/19) og Åneru dgården (168/251) skal 

opparbeides som torg/møteplass og innlemmes i stede ts grå-grønne struktur med 

tilrettelagt offentlig tilgjengelighet.  

 

Prosjekter hvor bevisst brudd med eksisterende utry kk og materialbruk er benyttet 

for å oppnå en tidsmessig ønsket kontrast kan tilla tes under forutsetning av at 

tilfredsstillende arkitektoniske kvaliteter kan dok umenteres ivaretatt ved 

behandling av reguleringsplan. 

I området definert som STASJONSBYEN skal dagens sær preg med eksisterende 
bebyggelsesstruktur opprettholdes både ved bevaring  av enkeltbygg og ved 
bevisste kvalitetskrav til nye prosjekter. Arkitekt faglig dokumentasjon og vurdering 
av dette kravet skal følge alle plan- og byggesaker  i STASJONSBYEN.  
 
 

Avgrensning av STASJONSBYEN  STASJONSBYEN er vist med markert med skråskravur 
og merket med S1 i plankartet. 
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Å r n e s   s e n t r u m 
 
Årnes sentrum består av sammensatt og ensartet bebyggelse innenfor bolig, næring og offentlig 
tjenesteyting. Årnes sentrum er definert som sentrumskvartalene, sagtomtaområdet frem til 
kornsiloen, bebyggelse langs Øvre Hagaveg, Marinaen samt Årnes brygge og Årnes Strand til 
Gorolundevja. Årnes sentrum er definert som senterområde i plankartet som er en samlekategori for 
ulike sentrumsformål.  
 
Tidligere planvedtak i Årnes sentrum har fastsatt byggehøyder på 3 til 4 etasjer med enkelte unntak. 
Denne byggehøyden videreføres som grunnleggende føring for hele Årnes sentrum, med unntak av 
delområdene S3, S4, S5 og S6 og deler av Årnes Strand hvor det kan gis en høyere utnyttelse med 
bebyggelse på inntil 5 etasjer, (jf. planbestemmelsene § 3.1.2 og vedtatt reguleringsplan for Årnes 
Brygge – Årnes Strand). Ved å heve tillatt byggehøyde på egnede områder, og opprettholde en lavere 
struktur langs gateløpene i Stasjonsbyen, og ellers hvor dette er naturlig for helhet og funksjon, 
skapes det dynamikk i bebyggelsesstrukturen. Områdene hvor 5 etasjer tillates gir økt 
utviklingsmulighet for bolig og næringsliv, som igjen skaper mer liv og attraktivitet i et sentrum med 
gode servicefunksjoner og kort vei til kollektivtilbud. Områdene hvor regulerte byggehøyder bevares 
sikrer lys og luft til sentrum, og bevarer stedets småbykarakter og identitet som stasjonsby.  
 
Med bakgrunn i hovedintensjon om å ivareta historisk og landskapsmessig særpreg og stedsidentitet 
som småskala Stasjonsby er stedets tålegrense for byggehøyder vurdert til 5 etasjer målt fra 
tyerrengnivå på tilstøtende gateplan til topp møne. Dersom nye punkt-/markeringsbygg på mer enn 5 
etasjer skal vurderes etablert i sentrumsområdet forutsetter dette nøye vurdering og dokumentasjon 
av konsekvenser for tettstedet internt og i forhold til visuell fjernvirkning. Høyere bygg bør ikke tillates 
med mindre det vurderes å gavne valgte arkitektoniske løsninger spesielt og stedsopplevelsen 
generelt. 

 

Utvikling i Årnes sentrum skal søke å styrke stedet s funksjon som møtested og 
handlesenter for beboerne på Årnes, innbyggerne i h ele Nes kommune og i 
nabokommuner. 
 
Årnes sentrum fra Gorolundevja til Årnes kornsilo s kal utvikles som en helhet.  
Trygge og attraktive gangforbindelser og offentlige  uteareal og møteplasser skal 
opparbeides som del av en sammenhengende struktur f or å binde alle deler av 
tettstedet sammen. 
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Gateutforming 
Vedtatt gatebruksplan for Årnes skal ferdigstilles. For å binde sentrumsområdet sammen til en helhet, 
med god tilgjengelighet og høy kvalitet, skal ny gateopparbeidelse innenfor sentrumsområdet ha 
samme kvalitet i kantsteinsbruk som brukt i gatebruksplanen. Dette innebærer bred granittstein og 
nedsenkeelementer.  
 
 
 

Elvepromenade og turveg 
Strandsonen langs hele tettstedet skal ha 
allmenn tilgjengelighet. Det skal opparbeides 
sammenhengende elvepromenade fra 
Årnestangen til Gorolundevja. I sør skal 
promenaden kobles til gangveg langs rv 175 og 
til fremtidig undergang under jernbanen ved 
Gorolundevja for å gi kontakt til utmarskområder 
i øst. I nord skal promenaden kobles til fremtidig 
turveg fra Årnestangen-Høie til Hennisand. Det 
skal tilstrebes flest mulig tilkoplingspunkt mellom 
Elvepromenaden og øvrig gangvegstruktur i 
tettstedet. 
  
 

Marinaen 
På området regulert til offentlig friområde kombinert med allmennyttig formål er det tillatt oppført bygg i 
henhold til gjeldende reguleringsplan. Alle nye bygg og tiltak skal være tilgjengelig for allmennheten og 
utearealene skal opparbeides som park og festplass for tettstedet. Samlet plan, i henhold til 
planbestemmelsenes § 1.1.4, skal utarbeides for å sikre helhet og sammenheng i de elvenære 
rekreasjonsarealene, samt tilknytning mot sentrumsbebyggelsen. Skatepark, bane for sandvolleyball 
og aktivitetsområde for barn og unge skal søkes innarbeidet i planer for de elvenære områdene. Det 
tillates ikke privatisering, arealbruksformål eller tiltak som hindrer allmenn bruk og offentlig 
tilgjengelighet.   
 

Park og torg i Stasjonsbyen  
Det skal opparbeides park på Trekanten. Parken skal opparbeides som en forlengelse av grøntarealet 
langs Drogga vest for rådhuset. Vannarrangement, leke- og oppholdsmulighet med universell 
utforming skal innpasses i parken. Ved opparbeidelse skal det tilstrebes en helhet og sammenheng 
med Skolegata som miljøgate prioritert for gående og torg/offentlig møteplass i området 
Grøndahlgården- Solberggården – Ånerudgården. Skolegata skal tilrettelegges for torghandel. 
 
Kommunen kan etablere frikjøpsordning for kravet i planbestemmelsene om etablering av park 
tilpasset lek og opphold for alle brukergrupper (jf. planbestemmelsene § 2.5.4). Innbetalt frikjøp pr 
boenhet skal avsettes på eget fond til park-formålet. Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra 
kravet om opparbeiding av lekepark forutsatt at dette bidrar til gjennomføring av lekeparken ved 
innbetaling til dette fondet. 
 

Uteoppholdsarealer 
Alle boliger skal ha tilgang på kvalitative uteoppholdsarealer. Kvalitet i leke- og uteoppholdsarealer 
skal sikres i den enkelte plan- og byggesak gjennom dokumentasjonskrav, krav til universell utforming 
og planbestemmelser. 
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Runni Næringsområde er markert med blå farge. 
Kombinert byggeområde er market med rosa farge. 

Planlagte rundkjøringer markert med sort sirkel. 

Kjøpesenter  
Kjøpesentra (flere butikker under samme tak), kan etableres innenfor senterområdet forutsatt at første 
etasje henvender seg mot det offentlige rom og utformes som butikkfasader med vindusflater og 
inngangsparti. Fasader skal utformes med variasjon i volumoppbygging og materialbruk og tilpasses 
stedskarakteren. Offentlig tilgjengelighet skal gis en særskilt utredning ved utarbeidelse av plan. Det 
må utarbeides et detaljert og tydelig dokumentasjons- og illustrasjonsmateriale som grunnlag for plan- 
og byggesaksbehandlingen, hvor modell skal inngå.   
 

Sagtomta 
Senterområdet felt S2 er utviklingsareal for bolig- og sentrumsfunksjoner hvor det iht. 
planbestemmelsene § 1.1.2 skal utarbeides plan for hele feltet.  
 
Forlengelse av Pakkhusgata som 
adkomstveg til byggeprosjekter i S2 
samt til kornsiloen skal utredes og 
innarbeides som en del av planen.  
Planen skal videre sikre, gjennom 
formål, utforming og dokumentasjon, at 
det tas tilstrekkelig hensyn til støy og 
utslipp tilknyttet kornsiloen. Boligformål 
skal unngås nærmest kornsiloen av 
samme årsak, jf. § 3.1.4. 
Formålet svømmehall skal vurderes 
som en del av planarbeidet i den delen 
av S2 som grenser mot kornsilo. 
 

B y g g e s o n e n 

Runni næringsområde 
Industriområdet på Runni skal være et attraktivt 
næringsområde, hvor fortettingstomter skal 
utnyttes til dette formålet. Området skal 
videreutvikles med èn hovedatkomst via 
rundkjøring i krysset RV 175 og Rakeievegen for 
å skjerme omkringliggende boliger og 
skoleområde for tungtrafikk. Internvegnettet i 
Runni Næringsområde skal søkes utviklet slik at  
kjøreadkomst fra Runnivegen kan stenges for 
biltrafikk. Beplantet buffersone og nødvendig 
støyskjerming skal være en avgresning mot  
andre byggeområder. 

Kombinert byggeområde Runni 
For å legge til rette for utvikling av det 
sammensatte området rundt Runni gård kan det 
gis handlingsrom ved mulig kombinasjon av 
bolig/forretning/kontor/offentlig formål forutsatt at 
alle interesser i området kan ivaretas.  
Dersom boligformålet skal innarbeides må 

boligene dokumenteres å ha tilfredsstillende 
støyforhold, jf. retningslinjene for støy. 
Støyskjerming skal vurderes også for 
eksisterende boligbebyggelse. 
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Idrettsanlegg 
Ved fremtidig utvidelse av Raumnes og Årnes 
Idrettsanlegg skal det utarbeides 
reguleringsplan på avsatt areal til formålet. 
Idrettsanlegget skal markere grensen mellom 
landbruksarealer og byggesonen. Utbygging 
kan skje etappevis, men det skal utarbeides 
en helhetlig plan som ser nytt idrettsanlegg i 
sammenheng med tilgrensende idrettshall 
(Neshallen), Nes videregående skole samt 
tilgrensende bolig- og landbruksområder.  
 
 

Svømmehall 
Det skal tilrettelegges for svømmehall på 
Årnes. Flere lokaliseringsalternativ er aktuelle. 
Endelig lokalisering skal fastsettes ved 
reguleringsplan. Ved utarbeidelse av helhetlig 
reguleringsplan for byggeområde S2 skal 
formålet svømmehall vurderes som en del av 
planarbeidet. Svømmehall skal også vurderes 
som del av planarbeidet for fremtidig 
idrettsanlegg i tilknytning til Nes videregående 
skole og Neshallen. 
 

Utvidelse av Kirkegård 
Eksisterende kirkegård utvides mot RV 175 og mot Årnes Gård som vist på plankartet. Et nytt areal til 
fremtidig gravlund skal avsettes utenfor Årnes byggesone.  
 

Boligutvikling 
Årnes skal ha en boligsammensetning som gir gode boligtilbud for folk i alle livsfaser. Når et nytt 
boområde skal utvikles skal det alltid gjøres en behovsvurdering i forhold til type bolig. I 2008 er det 
spesielt behov for flere boliger som er egnet for unge mennesker i etableringsfasen. 
 
Nye byggeområder for bolig på Årnes skal generelt bygges ut med høy grad av utnytting for å utnytte 
områdenes nærhet til sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt, samt minimalisere nedbygging av 
verdifullt jordbrukslandskap.  
 
Ved all boligutvikling skal det legges vekt på kvalitet, tilgjengelighet, gode leke- og uteoppholdsareal 
og estetikk. Krav til uteoppholdsareal skal sikres i den enkelte plan- og byggesak gjennom 
dokumentasjonskrav, krav til universell utforming og planbestemmelser. 
 
Boliger innenfor vedtatte reguleringsplaner, samt byggeområde B1 skal være bygget ut før utbygging 
av andre nye områder til boligformål kan igangsettes. 
 
Fortetting i sentrumssonen skal prioriteres. 
 

Kapasitet på tekniske anlegg og samfunnstjenester skal dokumenteres før 1. gangs behandling av 
reguleringsplan. 
 

Rettigheter  

For tiltak som krever atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal og annet privat fellesareal på annen 
eiendom enn der tiltaket skal plasseres, må tiltakshaver dokumentere at nødvendige rettigheter er 
sikret før tiltaket kan igangsettes. 
 

Område for idrettsanlegg er markert med grønn farge. 
Planlagt rundkjøring er markert med sort sirkel. 


