
 

F O R O R D 
 
 
 
Kommunestyret vedtok 12.12.06 å igangsette revisjonsarbeid av kommunedelplan for Årnes, med 
det formål å gi kommunen oppdatert styringsverktøy for videre utvikling av tettstedet. Planutvalget 
fastsatte 21.08.07 program for plan- og utredningsarbeidet.  
 
Planarbeidet er utført ved etat for tekniske tjenester med bistand fra eksterne konsulenter. Helene 
Kjeldsen fra Hjellnes Consult as og Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan har bistått etaten i 
utarbeidelsen av planmaterialet og inngått i administrativ prosjektgruppe sammen med etatens 
arealplanleggere Thor Albertsen og Harald Dalen. Delutredninger for utvalgte tema er gjennomført 
av Civitas as, Norconsult as og LMR Arkitekter. 
 
 

Kommunedelplan Årnes 2009-2021 består av følgende dokumenter: 
 
Bakgrunnsmateriale og utredningsarbeid 

Stedsanalyse Årnes 2007, datert september 2007, sis t revidert 24.06.2008 
Stedsanalyse utarbeidet som kunnskapsbase for Årnes som sted, for å bidra til forståelse for 
stedsformingsprinsipper og betydningen av å se stedet i en helhetlig sammenheng samt å gi 
grunnlag for planfaglige vurderinger på alle plannivå og ved byggesaksbehandling. 
 
Planfaglige vurderinger med konsekvensutredning, da tert 26.06.2008 
Foreliggende rapport med planfaglige vurderinger og utredninger basert på stedsanalysen, 
medvirkning, statlige og lokale føringer samt delutredninger. Inneholder konsekvensutredning, jfr. 
FOR-01.04.05, risiko- og sårbarhetsvurdering for nye byggeområder og redegjørelse for 
planprosess og medvirkning. Rapporten er planbeskrivelse med avklaring av planens intensjon 
samt alternativdrøftinger. Delutredninger følger planbehandlingen som utrykte vedlegg. 
 
 
 
Juridisk plandokument og vedtak 

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021, høringsutkast d atert 26.06.2008  
Kommunedelplanens planbestemmelser og plankart er den juridiske delen som er bindende og gir  
rettslige føringer for fremtidig arealbruk og utvikling. 

Delplanens retningslinjer er ikke juridiske, men en tydelig føring fra planmyndighet om hvordan 
planbestemmelser og plankart skal følges opp og forvaltes.  
 
Saksprotokoll og møtebok for behandling og vedtak i  samsvar med plan- og bygningsloven. 
Vedtak i kommunestyret gir rettsvirkning til kommunedelplanens kart og bestemmelser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årnes 26.06.2008 
 



PLANFAGLIGE VURDERINGER 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMMUNEDELPLAN  ÅRNES 2009-2021 

4 

I N N H O L D 
 
 
 
 

F O R O R D ........................................................................................................................................ 2 

I N N H O L D ...................................................................................................................................... 4 

I N N L E D N I N G ............................................................................................................................. 6 

Visjon og målsetting ........................................................................................................................ 6 
Bakgrunn og forutsetninger ............................................................................................................. 7 

P L A N P R O S E S S - M E D V I R K N I N G ...... .......................................................................... 8 

Planprogram .................................................................................................................................... 8 
Skriftlige innspill til planarbeidet ...................................................................................................... 8 
Medvirkning og innspill til planarbeidet.......................................................................................... 15 

T E T T S T E D S I N N D E L I N G................................................................................................. 22 

Årnes sentrum ............................................................................................................................... 23 
Stasjonsbyen Årnes....................................................................................................................... 24 
Byggesonen................................................................................................................................... 25 
Grønn strek og jordvern................................................................................................................. 26 

V E G   O G   T R A F I K K........................ ....................................................................................... 28 

Gateutforming - gatebruksplan...................................................................................................... 28 
Undergang ved Årnes stasjon ....................................................................................................... 28 
FV 479 Svarverudvegen................................................................................................................ 28 
Undergang Gorololundevja ........................................................................................................... 30 
Rundkjøringer i Droggedalen langs Rv 175 - Seterstøavegen...................................................... 31 
Rundkjøring kryss RV 175 – FV 478 - Rådhusgata ...................................................................... 32 
Venstresvingsfelt i RV175 mot Skolegata ..................................................................................... 32 
Gangforbindelse over Glomma ..................................................................................................... 33 
Bom i Runnivegen ......................................................................................................................... 34 

T E K N I S K   I N F R A S T R U K T U R.......... ............................................................................. 36 

Avløp - ledningskapasitet .............................................................................................................. 36 
Brann og redning ........................................................................................................................... 37 
Varmekilde..................................................................................................................................... 37 

B L Å – G R Å – O G  G R Ø N N   S T R U K T U R ... .................................................................... 38 

Bakgrunn ....................................................................................................................................... 38 
Grønnstruktur ................................................................................................................................ 39 
Gang- og sykkellinjer ..................................................................................................................... 40 
Torg og møteplasser ..................................................................................................................... 40 

Å R N E S   S E N T R U M ............................................................................................................... 44 

Bakgrunn ....................................................................................................................................... 44 
Målsetting ...................................................................................................................................... 44 
Plankrav......................................................................................................................................... 44 
Utviklingsmuligheter og byggehøyder ........................................................................................... 44 
Møtesteder – plasser - torg ........................................................................................................... 46 
Parkering ....................................................................................................................................... 46 
Sagtomta byggeområde ................................................................................................................ 47 



PLANFAGLIGE VURDERINGER 

5 

S T A S J O N S B Y E N ............................ ...................................................................................... 50 

Avgrensning .................................................................................................................................. 50 
Målsetting ...................................................................................................................................... 51 
Utviklingsmulighet og byggehøyder .............................................................................................. 51 

B Y G G E S O N E N........................................................................................................................ 52 

Boligutvikling ................................................................................................................................. 52 
Konsekvensutredning / risiko- og sårbarhetsvurdering................................................................. 55 
Barneskole .................................................................................................................................... 57 
Konsekvensutredning / risiko- og sårbarhetsvurdering................................................................. 58 
Barnehage..................................................................................................................................... 59 
Idrettsanlegg.................................................................................................................................. 60 
Konsekvensutredning / risiko- og sårbarhetsvurdering................................................................. 61 
Svømmehall .................................................................................................................................. 62 
Kirkegård ....................................................................................................................................... 63 
Runni næringsområde................................................................................................................... 65 

 



KOMMUNEDELPLAN  ÅRNES 2009-2021 

6 

I N N L E D N I N G 
 
 

Visjon og målsetting 
 
 
Nes kommunes visjon om  

”det gode liv der elvene møtes”   

ble vedtatt ved rullering av kommuneplanen 

i 2005. Denne overordnede visjonen er 

tidsuavhengig og et mål kommunen skal 

strekke seg etter i all sin aktivitet og 

tjenesteproduksjon. Visjonen setter 

menneskene og deres trivsel i fokus og 

knytter dette sammen med miljøet og de 

fysiske omgivelsene.  

 

 

 

 

 

 

 

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 fritidsaktivi teter i kombinasjon. 

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

tettstedsmiljø med god balanse mellom boliger, serv icefunksjoner, 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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Bakgrunn og forutsetninger 
 
Statlige og regionale føringer 

- Plan- og bygningsloven 
- Forskrift om konsekvensutredning FOR 2005-04-01 
- Forskrift for miljørettet helsevern FOR 2003-04-25 
- Diverse særlover  
- RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
- RPR for barn og unges interesser i planlegging 
- Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevneT-1440. 
- NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet 
- Definisjon av universell utforming, T-1468 
- Strategidokumentet ”Regionale strategier for vern av jordressurser og kulturlandskap i Akershus” 

2005 
- Kartlegging av kvikkleire NGI  
- Vannføring/flomdata NVE , flomsonekart 2009 
- Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag NVE 01-07 

(høringsutkast) 
- Nasjonal transportplan 2006-2015 
- Akershus fylkesplan 2004-(2007) 2010 
- Fylkesdelplan Romerike 1999-2020 
- Romerike møter framtida: regionale utviklingsplan for Romerike 2005-2025 (inkl. Grønstruktur 

Romerike) 
- Handelsvirksomhet, service og senterstruktur 2001 
- Avfallshåndtering i Oslo og Akershus 2001 
- Miljøvern – regional agenda 21 1998 
- Landbruket i Akershus 1998 
 
Lokale føringer og dokumenter 

- Planprogram for kommunedelplan Årnes, fastsatt av planutvalget 21.08.07.  
- Kommunestyrets vedtak 12.12.06 om igangsetting av revisjon av kommunedelplan for Årnes 
- Kommuneplan for Nes 2005-2017 
- Kommunedelplan for Årnes 1995 
- Boligpolitisk handlingsplan 2003-2007 
- Landbruksplan / jordvernstrategi 
- Kommunedelplan for idrett og friluftsliv  
- Veg- og trafikkplanlegging Årnes; jernbaneverket  
- Veg og trafikkutredning Årnes, Rambøll 14.04.2005  
- Bakgrunnsmateriale til kommunedelplan Årnes - registreringer og analyse 1994 
- Gatebruksplan Årnes  
- Handelsutredning for Årnes tettsted 2003 
- Parkering på Årnes – registrering høsten 2006  
- Reguleringsplan for Årnes sentrum 1999 
- Reguleringsplan for Årnes Strand–Årnes Brygge 2004 
- Regulerings og bebyggelsesplaner for Sagtomta 
- Øvrige vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner   
- Sentrale byggesaker  
- Presedens – prinsippvedtak 
 
Delutredninger 

- Stedsanalyse Årnes 2007, Nes kommune september 07, revidert 24.06.08. 
- Utviklingsstrategier for Runni Næringsområde, Civitas 11.02.08. 
- Mulighetstudie undergang Gorolund, Norconsult datert februar 08. 
- Årnes Bad – Ideskisse, LMR arkitektur as v/Fredrik A.S.Torp, 20.11.07 
- Notat avløp, datert februar 08, avdeling for kommunalteknikk 
- Notat brann, datert februar 08, Nes Brann- og redningsvesen 
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P L A N P R O S E S S - M E D V I R K N I N G 

 

 

Planprogram  

Kommunestyret vedtok 12.12.06, sak 06/75 å igangsette revisjonsarbeid av kommunedelplan for 
Årnes, med det formål å gi kommunen oppdatert styringsverktøy for videre utvikling av tettstedet.  
 
I henhold til forskrift om konsekvensutrdening (FOR 2005-04-01) er revisjon av kommunedelplanen 
for Årnes underlagt utredningsplikt og forskriftens krav til saksbehandling. Utkast til planprogram for 
arbeidet ble fremlagt til politisk behandling i næringsutvalget 20.03.07 sak 07/20 og i planutvalget 
27.03.07 sak 07/07 hvor det ble vedtatt å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. I henhold til 
plan- og bygningsloven §20-5 og forskrift om konsekvensutredning §6 ble oppstart av planarbeidet 
varslet og utkast til planprogram utlagt til offentlig ettersyn i perioden 10.04.- 20.06.07. Alle skriftlige 
innspill til planprogrammet ble kommentert av administrasjonen og innarbeidet før endelig politisk 
fastsetting i næringsutvalget 14.08.07 sak 07/68 og i planutvalget 21.08.07 sak 07/30.  
 

Skriftlige innspill til planarbeidet 
 
Innspill ved offentlig ettersyn av planprogram 

1. Statens vegvesen, datert 21.05.07 
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 04.06.07 
3. Akershus Fylkeskommune, datert 20.06.07 
4. Norges vassdrags og energidirektorat, datert 23.05.07 
5. Jernbaneverket, datert 01.06.07 
6. Bergvesenet, datert 18.04.07 
7. Hafslund Nett, datert 23.05.07 
8. Opplysningsvesenets fond, datert 25.04.07 
9. Kommunalt råd for funksjonshemmede i Nes v/leder Kristen Salberg, datert 17.04.07  
10. Nes kirkelige fellesråd v/ledere Pål Furuseth, datert 25.05.07 
11. Kulturutvalget v/Anne Marie Ramstad, datert 08.05.07 
12. Aarnes og Omegns Vel v/styreleder Sigmund Nereng, datert 08.05.07 
13. Raumnes Historielag v/Jan Erik Horgen, datert 25.05.07 
14. Raumnes og Årnes Idrettslag, datert 01.07.07 
15. Andreas Jahr, datert 24.04.07 
16. Stig Henriksen eiendomsformidling v/Gunnar Kvarme, datert 25.05.07 
17. Frits Wahlstrøm, datert 27.04.07  
18. Frits Wahlstrøm, datert 18.06.07 
19. Kai Westby, datert 01.06.07 

 
Innspill i løpet av planprosessen frem til 1. gangs behandling 

20. Nes FrP, datert 31.7.2007 
21. Nes Venstre, datert 03.08.2007 
22. Nordbohus Romerike AS, datert 13.08.07 
23. Nes SV, datert 15.11.2007 
24. Årnes og Omegn Vel, datert 01.11.2007 
25. Årnes handels og næringsforening, datert 28.1.2008 
26. Audun L. Bollerud m.fl., datert 08.10.2007 
27. Than Eiendom AS, datert 08.10.2007 
28. Ola Mathisen og Tor M. Falken, datert 04.12.2007 
29. Spir Arkitekter, datert 6.2.2008 
30. Illustrasjonsplan for Drognesjordet, Sjåtil &Fornæss for Norbohus, datert 30.01.08. 
31. Lars Kjuus, datert 01.04.08 
32. Erik Eie, dater 01.04.08 
33. LP Eiendom A/S, datert 02.04.08 
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Sammendrag av skriftlige innspill 

 
1. Statens vegvesen, datert 21.05.07  

Statens vegvesen mener at trafikksikkerhet bør være et utredningstema både i forbindelse med 
fortetting i eksisterende byggeområder, utbygging av nye områder og lokalisering av sentralt  
idrettsanlegg, ny skole og barnehage. 

 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 04.06.07  

Den nasjonale politikken legger stor vekt på samordnet areal og transport, og strategier som bringer 
større deler av persontransporten over på kollektive transportmidler. Denne politikken er videreført 
blant annet gjennom fylkesdelplanen Romerike møter framtida (2005-2025) og arbeidet med 
nasjonal transportplan i hovedstadsregionen. Knutepunktutvikling og kollektivakser står her sentralt. 
Et utbyggingsmønster med klare og langsiktige grenser mellom bebyggelse og landbruks-, natur- 
og friluftsområdene vurderes som en viktig strategi. 
 
Fylkesmannen mener arealutnyttelsen i tettsteder og kollektivknutepunkter bør være høy. En slik 
utbyggingsstrategi en viktig del av premissgrunnlaget for kollektivtilbud, utnyttelse av kommunal 
infrastruktur og rasjonell tjenesteyting, og videre for å minimere inngrep i jordressurser, 
kulturlandskap og øvrig grønnstruktur. Dette bør legges inn som premiss i planarbeide. Det vises 
her til prosesser i forbindelse med tidligere kommuneplaner vedrørende avgrensning av Årnes 
sentrum mot omkringliggende landbruksarealer. 
 
Det vurderes som svært positivt at Nes kommune har utredninger av potensialet for fortetting og 
transformasjon i Årnes som sentrale problemstillinger i planarbeidet. Kommunen oppfordres til å 
planlegge etter prinsippet fortetting med kvalitet, ved blant annet å sikre lokal grønnstruktur og 
allmenn tilgjengelighet til strandsonen. Minner om kommunens ansvar for å sikre at prinsippet om 
universell utforming inngår som premiss i planleggingen. Hensynet bør sikres i planbestemmelsene 
slik at det ivaretas i den videre detaljplanlegging og byggesaksbehandling.  
 
Beredskapsstaben minner om at det må utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse i tilknytning til  
kommunedelplanen. 

Landbruksdirektøren vil vurdere å anbefale fylkeslandbruksstyret å fremme innsigelse til 
planforslaget ved offentlig ettersyn dersom det videre planarbeidet ikke ivaretar hensynet til 
jordressursene og kulturlandskapet i området. 
 

3. Akershus Fylkeskommune, 20.06.07  
Fylkesrådmannen henviser til uttalelse datert 27.02.07 i forbindelse med reguleringsplanen for 
Sentrumsgården hvor det er gitt føringer for forvaltningen av nyere tids kulturminner. Kjente 
kulturminner bør vurderes enkeltvis, men også helhet og kulturmiljø bør gis en vurdering. 
Kulturminnene bør vurderes som en del av eksisterende tettstedsstruktur og gi føringer for fremtidig 
fortetting og byggehøyder. Utredningen bør omfatte en kort historikk/oversikt over Årnes fremvekst 
som tettsted/by. 
 
Aktuelle mål og strategier fra vedtatt Fylkesdelplan for 2004-2007 , vedtatt forlenget til 2010: 
- Sikre et fremtidig utbyggingsmønster med klare, langsiktige grenser mot LNF-områder. 
- Boligbygging bør som hovedregel skje i form av innfylling i ubebygde arealer og fortetting i 

bebygde arealer innenfor byggesonen, samt som transformasjon av arealer for annen bruk (for 
eksempel næringsarealer). 

- Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser og publikumsrettet 
service bør fortrinnsvis skje i gangavstand fra viktige kollektivknutepunkt 

- Fokus på 4 innsatsområder innenfor folkehelse, blant annet økt aktivitet og vel tilrettelagte 
lokalsamfunn. 

- Bedre hovedstadens internasjonale konkurransekraft gjennom nyskaping og innovasjon. 

Aktuelle strategier fra Romerike møter framtida – Regional utviklingsplan f or Romerike 2005-
2025: 
- Arealbruk bør bygge videre på arealbruksmønsteret som er vokst frem over tid, og den 

overordna grøntstrukturen skal ligge fast. 
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- Utbyggingsmønsteret på Romerike bør støtte opp under et rasjonelt kollektivtilbud som 
underbygger driftsgrunnlaget for buss og bane. 

- Ved utvikling i tettstedene bør identitet og kvaliteter, offentlige rom og lokale grøntområder 
ivaretas og utvikles. 

- Landbruksinteressene bør vike for utbyggingsinteressene i viktige kollektivknutepunkt. Det er 
samtidig viktig at fortettingspotensialet i kollektivknutepunktene kartlegges og utnyttes. 

 
I et folkehelseperspektiv er det av stor verdi å tilrettelegge for gode konsentrerte bomiljøer med 
variert boligtilbud, slik at man ikke blir nødt til å flytte fra sitt nærmiljø dersom boligbehovet endres 
med skiftende livsfaser og familiemønster. 
 
Et viktig mål med den europeiske landskapskonvensjonen er å styrke enkeltmenneskets og 
lokalsamfunnets medvirkning i arbeidet med planlegging, vern og forvaltning av landskap.  
Fylkesrådmannen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges slik at verdifulle områder 
ikke utsettes for unødige inngrep. Fylkesrådmannen ber om at prinsippet om universell utforming 
innlemmes i planprogrammet og i kommunedelplanens bestemmelser eller retningslinjer.  
Anbefaler at muligheten for å sykle og å gå i tettstedet vektlegges særskilt, inklusiv sykkelparkering. 
 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23 .05.07 

Kommunen har en selvstendig plikt og et ansvar til å undersøke at faremoment er vurdert og tatt i 
betrakting ved utarbeiding av arealplaner. For planlagte utbyggingsområder nær vassdrag må 
kommunen vurdere risiko for flomfare, erosjon, masseavlagring, isgang osv. I følge nye 
retningslinjer skal boliger, infrastruktur m.m. minimum ha sikkerhet mot flomhendelser med årlig 
sannsynlighet 1/200.  
 
Faresoner i forhold til kvikkleireskred skal avmerkes som tema på plankartet eller i eget temakart. 
Faren for kvikkleireskred må legges til grunn ved valg og tilrettelegging av areal for utbygging.  
 
Minner om vannressursloven som sier at det langs vassdragene skal sikres naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir plass for planter og dyr langs elvebredden. 
 
5. Jernbaneverket, datert 01.06.07  

Kommunen bør vurdere om Nasjonal transportplan 2006-2015 (under revisjon) bør inngå som 
statlig føring for planarbeidet. Jernbaneverket (JBV) er opptatt av sammenhengen mellom arealbruk 
og transport. Dette betyr fortetting med boliger/kontorer inn mot stasjoner og kollektivknutepunkter, 
mens bilrettede og plasskrevende virksomheter forutsettes utenfor sentrum. Det er viktig med god 
tilgjengelighet til/fra Årnes stasjon, med god tilrettelegging for gående og syklende. JBV forutsetter 
at dette temaet blir ivaretatt i det videre planarbeidet. 
Et sentralt tema som må ivaretas ved endret/ny arealbruk er transport/kollektivtransport. Det er 
svært viktig at dette behandles som konsekvensutredningstema. 
 
6. Bergvesenet, datert 18.04.07  
Ingen merknader til planprogrammet. 
 

7. Hafslund Nett, datert 23.05.07  

Det er først når konkrete regulerings-/bebyggelsesplaner for de fremtidige bolig- og 
næringsområder foreligger at nettselskapet kan uttale seg nærmere vedrørende etablering av 
elforsyningsanlegg i området. Hafslund nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag som 
innebærer at alle kostnader forbundet med tiltak i distribusjonsnettet skal dekkes av 
utbygger/installasjonseier. Ønsker å være høringsinstans i det videre planarbeidet. 
 

8. Opplysningsvesenets fond, datert 25.04.07  

Opplysningsvesenets fond eier diverse eiendommer sentralt i Årnes. Er positiv til en videre utvikling 
av disse til nærings- og boligformål. Ber derfor om en videre dialog med kommunen.  
 

9. Kommunalt råd for funksjonshemmede i Nes v/leder  Kristen Salberg, datert 17.04.07  
Påpeker at Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne må innarbeides som statlig føring for planarbeidet. Stiller spørsmål ved om 
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uteglemmelsen av dette gir grunnlag for å vurdere kommunestyrevedtak sak 06/75 som ugyldig. 
Ber om å få begrepet universell utforming innarbeidet i planprogrammet. 
Kommentar: Universell utforming som utredningstema ble innlemmet i planprogrammet etter 

offentlig høring og målsetting om krav til universell utforming er innarbeidet i 
kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer. Manglende presisering av 
universell utforming ved 1. gangs behandling av planprogrammet påvirker ikke 
tidligere vedtaks gyldighet. 

 

10. Nes kirkelige fellesråd v/ledere Pål Furuseth, datert 25.05.07  

Nes kirkelige fellesråd (NKF) ønsker en utvikling av Årnes som bygger på det etablerte,  
boligbebyggelse, nærings- og servicevirksomhet, grønne områder og møteplasser. 

NKF ber om at Gatebruksplanen utvides nordover for slik at Årnes kirke/kirkegård blir en naturlig del 
av sentrumsområdet og inkluderer kirka i ”sentrumsbildet”. Tilgjengeligheten til kirke/kirkegård må 
tilrettelegges slik at så vel fotgjengere som bilister på en trygg og sikker måte kan komme til 
kirken/kirkegården både fra sentrum som gående og mest mulig direkte til kirken uten å belaste 
sentrumsområdet mer enn nødvendig med bil. Må sikre areal til å dekke behov for gravplasser sett i 
forhold til forventet innbyggertall. Arealbehovet bør løses slik at fremtidig kirkegård kan nåes i 
gangavstand fra kirken. Kirkegården bør få preg av et parkområde. 
 
NKF arbeider for tiden med en plan for utvidelse av Årnes kirkegård. Etter godkjenning i 
menighetsråd/fellesråd, vil denne bli oversendt Nes kommune for videre behandling. 
 

11. Kulturutvalget v/Anne Marie Ramstad, datert 08. 05.07 

Kulturutvalget i Nes kommune ønsker at den fremtidige utbyggingen av Årnes sentrum skal foretas i 
samsvar med den mest framtredende utformingen av hus og bygninger som finnes fra før og som 
mange vil slutte seg til og kjenne seg igjen i. Dette medfører at utbygginger knyttet til sentrum og 
nær omegn bør holde seg innenfor kjente rammer for høyde, total størrelse og takutforming. Åpne 
uteområder og ”åpne rom” med gamle trær og lignende som er med på å prege sentrum og skape 
en felles oppfatning av at dette er et landsens bygdesentrum, bør opprettholdes. 
 

12. Aarnes og omegns Vel v/styreleder Sigmund Neren g, datert 08.05.07  

Det er et faktum at Årnes per i dag har underdekning av lekeplasser og grøntareal for små og store 
beboere. Årnestangen og Årnes brygge utgjør et stort potensiale for denne type bruk. Vellet tenker 
spesielt her på realisering av foreslått badeplass og den mulighet som ligger i å kombinere denne 
med en forsiktig bearbeidelse av ”amfiområdet” ved Høie. 
Bygdesenteret trenger et avskjermet og mer estetisk utformet søppelmottak enn hva tilfellet er i dag 
med spredte og lett synlige containere for hytterenovasjon, glassmottak mv. 
 

13. Raumnes Historielag v/Jan Erik Horgen, datert 2 5.05.07 

For Raumnes Historielag er det viktig at helheter og sammenhenger tas vare på, ikke bare 
enkeltobjekter. Som eksempler på sammenhengende bevaringsverdige bygninger og struktur 
nevnes Kirkevegen, Svarverudvegen og områder på Runni. Savner utredningstema stedsidentitet 
og omdømmebygging i planprogrammet. For å skape et steds omdømme trengs bevissthet og 
kunnskap om stedets historie og kultur. Regner med at det i kommunedelplanen tas inn innledende 
avsnitt der det i kortfattet form blir tatt opp stedsidentitet, natur og historie – og bakgrunner for å 
bygge et positiv bilde av tettstedet Årnes. Påpeker også at Årnes ikke kan ses isolert fra det øvrige 
Nes, og regner med at Årnes som sentrum i en stor og variert kommune blir et eget punkt i planen. 
 

14. Raumnes og Årnes Idrettslag, datert 01.07.07  

Ser det ikke som økonomisk realistisk å flytte idrettsanlegget på det nåværende tidspunkt. 

Det vil bli stort behov for flere idrettsanlegg på Årnes, det bør derfor avsettes areal som kan dekke 
et større og sentralt idrettsanlegg med flere baner (grus, gress og kunstgress),  
garderober, klubbhus og parkering til minimum 200 biler. Det bør også avsettes areal til nye 
idrettsgrener som vi i dag ikke har anlegg for. 
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Grusbanen med parkeringsplasser og hele området fra Salemsvegen med Årnes samfunnshus og 
helt fram til Kjuushagan (vegen til Nes vgs) bør settes av til idrettsanlegg i kommunedelplanen. 
 
Kommunedelplanvedtak for eventuell ny lokalisering av sentralt idrettsanlegg må ikke legge 
begrensninger på muligheten til å etablere nye garderober på Årnes stadion. 
- Høyspenttrase på vestsiden av Årnes stadion bør legges i bakken. 
- Bør avsettes areal til ny idrettshall med plass til 3 håndballbaner. 
- Bør settes av areal til en fremtidig svømmehall. 
- Opparbeiding og opprusting av gangveger bør prioriteres. Det bør bygges gangbru på utsiden 

av Årnes-brua.  
- Det bør avsettes traseer til gangveger/turstier innenfor dagens byggesone. Lysløypa Årnes-

Dragsjøhytta-Fjellfoten bør utbedres til å bli en helårs trase. 
- For å gjøre Årnes mer trivelig må det settes av arealer til grøntområder både i og utenfor 

sentrum. Viktig at friarealet syd for Høie, på Årnestangen bevares. 
- Det bør stilles krav om plass til balløkke/ballbinge for hver 50. boenhet. 
- Vedlikehold viktig i sentrum. 
- Det bør bygges flere parkeringsplasser for pendlere og de som jobber i Årnes sentrum. 

Parkeringsplasser i sentrum bør være tidsbegrenset, men uten parkeringsavgift. 
- Det bør stilles strenge og områdevise krav til fasader og arkitektur på nybygg og ombygginger 

slik at sentrumsbebyggelsen får en arkitektonisk helhet. 
- Det bør settes av arealer til næringsbygg. Boliger bør ikke tillates innimellom og i næringsbygg. 
- Idrettslaget ønsker å rive Årnes samfunnshus. 
- Skolekapasitet må vurderes sett i sammenheng med planlagt boligutvikling. 
- Dagens kryssutforming i Droggedalen må vurderes i forhold til økende trafikkmengde. 
- Støyskjerming må vurderes i Droggedalen. 
- Minner om intensjonsavtalen mellom Idrettslaget og Nes kommune vedrørende utviklingen av 

Årnes samfunnshus/Årnes stadion. 
 

15. Andreas Jahr, datert 24.04.07  

Det må i planarbeidet justeres løsninger uavhengig av en ”fastlåst struktur“. Stiller spørsmål ved 
hvor en bonde skal sette fra seg traktor og henger etter silobesøk for å gjøre ærend i Årnes. Behov 
for gang-/sykkelbane over Årnesbroa. Behov for parkeringsareal. Adkomsten til Årnes er ikke 
ivaretatt på en forsvarlig måte. Påpeker mulig avrenning fra gammel fylling på Vinju.  
 

16. Stig Henriksen eiendomsformidling v/Gunnar Kvar me, datert 25.05.07  

Bistår Wenche og Arnt Hinsværk som grunneiere av Runni gård og gatekjøkkentomta på Runni. 
Viser til tidligere møter og korrespondanse og fremmer ønske om boligutvikling på 
gatekjøkkentomta. Forprosjekt viser 30 leiligheter i 4 etasjer med parkeringskjeller. 
 

17. og 18. Frits Wahlstrøm, datert 27.04.07 og 18.0 6.07 

Tilførselsvei til Årnes kornsilo/Årnes fjernvarme, innspill datert 27.04.07 
Et sentralt tema de siste årene har vært trafikken til og fra Årnes kornsilo og mølle, og den 
trafikkbelastningen det medfører for Årnes sentrum. Saken er blitt ytterligere aktuell etter at Årnes 
fjernvarme ble opprettet. Trafikken til og fra siloen bør reduseres og helst fjernes. 
Foreslår å bygge undergang under jernbanen så nær kornsiloen som mulig. Dermed kan all trafikk 
til og fra siloen og fjernvarmeanlegget komme fra Høieveien. Trivselen vil øke og miljøet bli bedre 
hvis  
det bygges undergang ved siloen. 

Gågate på Årnes, innspill datert 18.06.07. 
Ethvert kommunesenter med respekt for seg selv bør ha sin gågate. En gågate behøver ikke å 
være så stor eller lang. Hovedsaken er å skape et møtested for folk som ikke ønsker nærkontakt 
med biltrafikk, støy og forurensning. Et aktuelt sted kan være området mellom Roma og Rimi, 
Gruegården og Aanerudgården. 
 

19. Kai Westby, datert 01.06.07  

Grunneier av gnr 150, bnr 2 Løken Søndre. Ønsker ca 75 daa av ”Løkenjordet” avsatt til 
boligformål.   
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20.  Nes FrP v/ kommunestyregruppeleder Tove Nyhus,  datert 31.07.2007  
Nes FRP ønsker omregulering av Løkenjordet til boligformål. Området er et av de flotteste 
tomteområdene i Nes. Grunneier er interessert i salg. Utbygging vil skaffe gode skattebetalere til 
kommunen. 
Ønske om nytt og trafikkikkert fortau på Årnes bru, særlig ut fra hensynet til skolebarn og 
trafikksikkerhet. 
Ønske om å etablere alternativ atkomst til Årnes kornsilo og relokalisering av Årnes Fjernvarme. 
Dette for å skjerme innbyggerne i Årnes sentrum for luftforurensning fra forbrenningsanlegget, samt 
å redusere støy og andre ulemper som transport til og fra anlegget via gatenettet i Årnes sentrum. 
 
21.  Nes Venstre, v/ Øystein Smidt, datert 03.08.20 07 
Nes Venstre poengterer i sin uttalelse betydningen av en langsiktig samferdselsstrategi. Det bør 
etableres et ringvegsystem rundt tettstedskjernen for å avlaste sentrumsområdet for 
gjennomgangstrafikk og binde sammen Øbvre og Nedre Hagaveg. Forutsettes at Haugen-
undergangen oppgraderes og at det etableres undergang ved Gorolund.  
 
22.  Nordbohus Romerike as v/Bjørn Martin Åkre, dat ert 13.08.07  
Viser til at Nordbohus besitter ca 100 daa som allerede er avsatt til boligformål (Drognesjordet 1). 
Ønsker å utnytte området til et variert boligtilbud med et snitt på ca 3 enheter per daa. Henviser til 
kommunens ønske om at barnehage vurderes inn i utbyggingsområdet dersom Nes kommune kan 
være villig til å dekke en andel av kostnadene forbundet med kabling av høyspentlinjer. Ber konkret 
om at kommunen vurderer dekning av ¼ av omleggingskostnadene mot at Nordbohus regulerer inn 
en 8 avdelingers barnehage på Drognesjordet 1. 
 
23.  Nes SV, datert 15.11.2007  
Nes Sosialistisk Venstreparti ønsker at Årnes skal utvikle seg til en trivelig stasjonsby og et attraktivt 
kommunesenter. Som forutsetninger for en slik utvikling nevnes at en god del av boligveksten i 
kommunen bør styres til Årnesområdet. Byggestil i sentrumsområdet bør harmoneres med stedets 
trehusbebyggelse, slik at identiteten som stasjonsby videreføres og forsterkes. Vekst av sentrum 
bør skje ved at ”huller” i gateløp fylles med bygninger med tilpassa volum og form. Høyhus bør ikke 
bygges i Årnes sentrum. Åpning av vassdraget Droga bør vurderes, og arkitektkonkurranse bør 
utlyses for utforming av to av kvartalet mellom ”RIMI” og ”ROMA”.   
 
24.  Årnes og Omegn Vel, datert 01.11.2007  
Årnes og Omegn Vel retter i sin uttalelse særlig fokus mot Årnes’ konkurransekraft som 
handelssenter, og peker på Jessheim, Kongsvinger og Lillestrøm/Strømmen som steder som byr 
Årnes sterk handelskonkurranse. Foreninga tar videre til orde for at ekstra oppmerksomhet rettes 
mot kvartalet mellom Rimi, Gruegården, den store åpne parkeringsflaten mot gårdene langs 
jernbanegata og med sammenkobling til BB senteret. For dette kvartalet foreslås næringsformål/ 
kjøpesenter vurdert med tilhørende parkering i kjeller. Nybygg og eksisterende bygg på tomta 
foreslås knytta sammen på en estetisk og økonomisk forsvarlig måte. Foreninga mener at kvartalet 
tåler høyere byggehøyder enn i dag, og at de øverste etasjene i eventuelt nybygg på tomta kan 
benyttes til boligformål.   
 
25.  Grunneiere i sentrum, datert 08.10.2007  
Sju grunneiere i sentrum har skrevet under et felles innspill til kommunedelplanen. Grunneierne 
mener at reguleringsplanen må utformes slik at den legger til rette for og stimulerer til at Årnes 
utvikles til småby og et attraktivt kommunesenter. Årnes sentrum må utvikles slik at stedet får 
tilstrekkelig kraft som et godt regionalt bosenter og et tettstedsmiljø med et godt tilbud til stedets og 
bygdas befolkning. Dette bør gjøres ved at det legges til rette for at både boende og næringslivet 
ser det hensiktsmessig å etablere seg på Årnes. Det er særlig viktig å gjøre det attraktivt for yngre 
mennesker i etableringsfasen å bosette seg på Årnes. I tillegg må det legges reguleringsrammer 
som gjør det mulig å tiltrekke seg et næringsliv som gir beboerne et godt og variert servicetilbud. En 
særlig utfordring er etablering av tilstrekkelig parkeringsplasser. 
 
Det bør legges til rette for  
- kvartalsvise bygninger innenfor den utarbeidede kvartalsstrukturen som ligger i gatebruksplanen 
- tillatte byggehøyder høyere enn Bermingrudbygget for å få god harmoni med resten av sentrum. 
- næringslokaler med tilstrekkelig etasjehøyde i 1.etg (3,7m). 
- plankrav utformet slik at de gir insentiver til at grunneiere samarbeider om utbygging. 
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- at det etableres underjordiske p-plasser i forbindelse med nye prosjekter. Dette tilsier at det 
tillates flere etasjer slik at kostnadene med etableringen av p-plasser kan fordeles på flere 
enheter/kvm. 

- næringsvirksomhet i flere etasjer oppover i byggene. 
- seks etasjer bolig over en etasje næring og parkeringskjeller. 
 
Tillates seks etasjer med boligbygg i Årnes vil dette gi en betydelig konsentrasjon av mennesker 
som bor i sentrum. Det er god grunn til å tro at en økt konsentrasjon av mennesker i sentrum vil 
medføre at det blir grunnlag for å drive et bedre og mer variert service- og tjenestetilbud. 
 

26.  Than Eiendom AS, v/ Lars Erik Nygård, datert 0 8.10.2007 
Than Eiendom gjør i sin uttalelse oppmerksom på de utfordringer tettstedet kan stå ovenfor i form 
av handelskonkurranse fra relativt nærliggende tettsteder, og nevner i forlengelsen av dette fem 
punkter de mener må sikres i kommunedelplanen:  
1. Struktur for å skape aktivitet.  

Sikre areal for privat og offentlig virksomhet innen tjenesteproduksjon tilpasset ambisjoner for 
utvikling. 

2. Konkurransemessige fortrinn i forhold til Lillestrøm/Jessheim 
Årnes må kunne tilby prisgunstige arealer for å kunne konkurrere. Det må settes av tilstrekkelig 
areal til at man får en viss konkurranse og derved klarer å holde prisene på et tilfredsstillende 
lavt nivå. 

3. Sikre mulighet for å holde et konkurransekraftig utbyggingstempo. 
Viktig at Årnes får en umiddelbar økning i tjeneste virksomheten hvis stedet ikke skal bli 
akterutseilt. Krav til at det bygges næringslokaler i minimum 1 etasje utenfor sentrumskjerenen. 
Samtidig må man tillate bygg med minimum 5 etasjer over næringsetasjene og stille krav til 
kjellerparkering. 

4. Bevaringsverdige elementer må positivt defineres.  
De bygninger som skal bevares bør identifiseres i kommunedelplanen. 

5. Kunne tilby innbyggerne i Nes attraktive arbeidsplasser. 
Dette krever at delplan Årnes oppfyller kravene i pkt. 1 -3 med spesiell vekt på å bygge opp 
virksomhet som betjener mer enn lokalmarkedet. 
 

27.  Ola Mathisen og Tor M. Falken, datert 04.12.20 07 
Ønsker å argumentere for å opprettholde stenging med bom mellom Kirkevegen og Runnivegen. 
Hovedargumentet er at vegen benyttes som skoleveg for barne- og ungdomsskolen. Henviser til 
tidligere fellesskriv med argumenter for opprettholdelse av bommen, underskrevet av beboere i 
området og datert 19.08.01. 
 

28.  Årnes handles og næringsforening, v/ Erland Bj erke, datert 28.01.2008  
Årnes handels og næringsforening sier i sin uttalelse de ønsker nyetableringer av flere forretninger, 
og at disse foretningene gjerne må lokaliseres under samme tak. Behovet for utbygging av 
lokaliteter for nyetableringene poengteres. Videre mener foreninga at ordlyden i forløpige 
konklusjoner som omhandler gjennomgående ganglinjer og offentlige møteplasser er formulert på 
en slik måte at de kan oppleves som et hinder for potensielle utbyggere. Videre mener ÅHN at 
parkeringsstrukturen i sentrum må ivaretas til publikums beste. Foreninga mener det er nødvendig 
å regulere denne slik at vi unngår langtidsparkering i sentrum ved for eksempel skilting med maks 
2-3 timers parkering. Parkering for pendlere og undergang mot elveområdet er to andre punkter 
som ses i sammenheng.  
 

29.   Illustrasjonsjonsplan for Drognesjordet 1, Sj åtil & Fornæss for Norbohus,  
datert 30.01.08.  
Drognesjordet 1 (169/270 og del av 170/2) er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. 
Området er  Nordbohus Romerike AS er hjemmelshaver og har som hensikt å bygge boliger på 
arealet i samsvar med kommuneplanen. Nes kommune har anbefalt at regulering avventes inntil 
kommunedelplanen for Årnes har kommet så langt i planprosessen at oppdaterte rammer og 
føringer for reguleringen kan gis. Sjåtil & Fornæss AS har på vegne av Nordbohus utarbeidet en 
illustrasjonsplan som viser utbyggers intensjon for prosjektet. Boligene er forutsatt variert i størrelse 
og type; små enheter i underetasje, leiligheter i blokk, rekkehus og frittstående enebolig – totalt ca 
275 enheter. Barnehage er foreslått helt sør i området og med direkte adkomst fra Øvre Hagaveg. 
Illustrasjonsplanen følger som dokument på saken i kommunedelplanbehandlingen. 
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30.  Spir Arkitekter, v/ Arthur Botten datert 06.02 .2008 
Spir Arkitekter har på vegne av Nedre Hagaveg 5 AS utarbeidet innspill til kommunedelplanen med 
illustrasjonsmateriale som viser intensjon for utvikling av eiendommen (RIMI). Nes kommune har 
anbefalt at omregulering avventes inntil kommunedelplanen for Årnes har kommet så langt i 
planprosessen at oppdaterte rammer og føringer for regulering kan gis. Utbygger ønsker utvikling 
av leilighetsbygg i fire etasjer med en tilbaketrukket femte etasje, og med forretningslokaler (RIMI) i 
1 etg. Totalt antall leiligheter er 25, med et samlet bruksareal på ca 2300m2. Total byggehøyde blir 
ca 17m. 
Illustrasjonsmaterialet følger som dokument på saken i kommunedelplanbehandlingen. 
 
31. Lars Kjuus, datert 01.04.08  
Viser til kommunedelplanenes forslag om idrettsanlegg i Kjuushagan og til egne innspill i 
forbindelse med kommuneplanrullering 2005 om boligutvikling på ca 32 daa i dette området.  
Påpeker at skogsarelene sør for ”skoletomta” på Fjuk også er dyrkbar mark. Ber om at det settes 
inn tiltak for å dempe interessekonfliktene. 
 
32. Erik Eie, datert 01.04.08  
Ønsker byggeområdet nord for Evangevja opprettholdt som byggeområde til boligformål. Ber om at 
en eventuell omdisponering av Drognes 2 til boligformål gis en avgrensning blant annet i Øvre 
Hagaveg og Bakkevegen. 
 
33. LP Eiendom A/S, datert 02.04.08  
Eier av næringseiendom på Runni. Henviser til grunneiermøte avviklet i forbindelse med 
kommunedelplanen og delutredning med drøfting av utviklingsstrategier utført av Civitas. Er positiv 
til at eiendommen er vist å kunne utvikles både til bolig og næringsformål, men skeptisk til at det 
ved strategi C er vist veg og snuplass over eiendommen. Ønsker å videreutvikle eiendommen. 
Kommentar:  Drøfting av utviklingsstrategier utført av Civitas viser en prinsipiell løsning for intern 

trafikkavvikling og altså ikke noe forslag om å etablere veg/snuplass på denne 
konkrete eiendommen.  

 

Medvirkning og innspill til planarbeidet 

Tilrettelegging for medvirkning fra lag, foreninger, næringsliv, grunneiere og befolkningen for øvrig 
er vektlagt i plan- og utredningsarbeidet. Målsettingen har vært at flest mulig innspill og synspunkter 
skal inngå som en del av vurderings- og beslutningsgrunnlaget i planprosessen. Opplegg for 
medvirkning er skissert i planprogrammet. Under er gitt en oppsummering av innspill til planarbeidet 
fremkommet i de forskjellige fora for medvirkning. 

Referansegruppe  
Fire møter er avholdt i referansegruppen bestående av: 
Raumnes historielag, Nes kirkelige fellesråd, Ungdommens kommunestyre, Nes eldreråd, 
Funksjonshemmedes råd, Årnes handels og næringsforening, Årnes og Omegn vel, Nes turlag, 
Nes landbrukslag, Raumnes og Årnes Idrettslag. 
 
Referansegruppen har hatt stor betydning for planarbeidet og bidratt svært konstruktivt med 
informasjon og faglige innspill. Planens problemstillinger, innspill og administrative vurderinger har 
vært gjennomgått og drøftet i referansegruppa. 
 
Utdrag av innspill og drøftinger i referansegruppa:  
 
Vurdering av trafikksikkerhetstiltak langs Svarverudvegen og mulighet for overdragelse av vegen til 
kommunen. På lang sikt vil det sjeldent lønne seg for kommunen å ta over en veg. De 
kostnadsmessige konsekvensene av et slik tiltak må vurderes grundig. Ulempe ved overgang til 
kommunal veg er økt trafikk forbi Østgård skole. Det meste av trafikken på Svarverudvegen 
genereres i dag av beboerne. Trafikksikring av vegen vil generere flere boenheter. Det kan vedtas 
målsetting om en ”trafikksikring light” løsning som et raskt tiltak, og et fullverdig trafikksikringstiltak 
på sikt. Ny omkjøringsveg ville løse en del av problemstillingen med trafikksikkerhet på Svarverud.   
                                                                                                                                        
Det er viktig å løse den økende trafikken på Øvre Hagaveg. Trafikksituasjonen kan bedres med 
undergang under jernbanen (Gorolund) og/ eller ved etablering av rundkjøring i krysset FV 478 
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Øvre Hagaveg X RV 175. Her er det opphopning av biler allerede i dag. Spesielt hvis man ikke får til 
undergang bør det etableres rundkjøring. 
 
Det bør vurderes behov for avkjøringsfelt på RV 175 I nordgående retning for de som skal svinge 
inn  
forbi kulturhuset. 

Man bør vurdere enveiskjøring i Rådhusgata og/ eller Skolegata for å avlaste riksvegen. 

Det bør sikres et areal i Årnes sentrum til returstasjon/ returknutepunkt.                                                                                                                       

Nye byggeområder og formål må til en hver tid sees i forhold til kommunens økonomi.  

Det ble i referansegruppen uttrykt sterk skepsis til lønnsomheten og gjennomførbarheten i vedtaket 
om å etablere en stor 8 avdelingers kommunal barnehage som skal erstatte allerede eksisterende 
barnehager. Det ble etterlyst realitetsbehandling og lønnsomhetsvurdering av dette.  
 
Kommentarer til foreslått ny barneskole ved Fjuk var positive med begrunnelse i nærhet til utmark. 
Adkomstforhold, avstand fra sentrum og andre skolefunksjoner, samt økt trafikkbelastning på Øvre 
Hagaveg ble vurdert å kunne gi negative konsekvenser.  
 
Det virker lite rasjonelt å ikke utnytte den eksisterende barneskolen som er forholdsvis ny, og lite 
anvendbar til andre formål. Barneskolen kan utvides som en to- trinns skole, hvor Runni gård med 
området rundt blir ny avdeling for barneskolen. Man vil da samle all skolevirksomheten i en 
sammenhengende sone med tilgjengelighet til Nes- hallen og idrettsanlegget. En slik utvikling vil 
spare mye busstransport i forhold til om skolen blir liggende et helt annet sted.  
 
Runni næringsområde bør forbli næring, men det bør vurderes å benytte området rundt Runni gård 
til barneskole. Da vil man også få en buffer mellom bolig og næring. Det er viktig å opprettholde og 
å skape forutsigbarhet og godt grunnlag for næringsvirksomhet på Runni. 
 
Plassering av formål til idrettsanlegg på Kjushagan vil gi mulighet for videre sambruk av de  
funksjonene som ligger i eksisterende anlegg i området.  

Ønske om i størst mulig grad å benytte arealer til utvidelse av kirkegården i tilknytning til 
eksisterende  
kirkegård. 

I forhold til utbygging og vern i sentrum er det positivt at det er gaterommene det settes restriksjoner 
på i forhold til den gamle Stasjonsbyen. Flere mente at ikke hele de to gateløpene burde ha 
restriksjoner på seg slik som i forslag til kommunedelplan. Det burde holde å ha restriksjoner der 
hvor det er verneverdig bebyggelse. Det ble stilt spørsmål ved hva slags vern som ligger på de 
enkelte byggene, og hvilke bygg som er vernet, samt hvilke som har noen reell verdi. 
 
Kommunen bør ikke sette strenge krav til offentlighet i ”det indre kvartalet” (mellom Roma brusshop 
og Rimi). Dette vil være ødeleggende for utviklingsmulighetene ved for eksempel etablering av 
kjøpesenter. Det kan være interessant å ha noe åpenhet, men det etterlyses eksempler på hvordan 
dette kan gjennomføres. Finnes det eksemplar på at dette er gjort andre steder? Kan bli vanskelig å 
gjennomføre på en god måte. 
 
Det bør være parkeringsregulering i Årnes sentrum. Dette bør innebære kortidsparkering, maks 2 – 
3 timer, for gateparkering. Det bør ikke være parkeringsavgift. Overtredelse må følges opp. 
Parkeringsreguleringen må forutsette at tilstrekkelig langtidsparkering er etablert. Parkering i 
Skolegata bør fjernes. Parkeringshus kan finansieres ved frikjøp av andeler som finansieres på sikt. 
Hvis ”Trekanten blir grøntareal” hvor skal man da gjøre av bilene? På nedsiden av Rådhuset er det 
parkering for ansatte som er dårlig utnyttet. Kirkegårdsparkeringen bør sees i sammenheng med 
resten av sentrum. Her kan det kapasitet på ca 80 plasser.  
 
Representant for Siloen og Nes Landbrukslag er tydelige på at dagens situasjon er uholdbar i 
krysset Jernbanegata – Siloveien. De mener den beste løsningen vil være å opparbeide ny atkomst 
langs jernbanen Pakkhusgata, men en utvidelse av eksisterende kryss vil også føre til en 
tilfredsstillende situasjon for brukerene av siloen. Krysset bør i tilfelle utbedres enten på øst eller 
vestsiden avhengig av hvor silo- trafikken blir ledet.  
Ved å føre all trafikken til siloen langs jernbanen via en forlenget Pakkhusgate, vil beboerne som 
har flyttet inn i Bermingrud- bygget få all transporten tett innpå sine uteplasser på en tid av året hvor 
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det er spesielt attraktivt å sitte utendørs. Dette vil medføre en sterk forringelse av deres bokvalitet. 
Det vil også påvirke kvaliteten for fremtidige boligprosjekter videre i forlengelsen av Pakkhusgata. 
For de som bor langs Siloveien er denne trafikken noe de er vant til å leve med.  
 
Ved å føre silo- trafikken langs jernbanen vil sentrumsområdet i Jernbanegata avlastes for trafikk og 
området bli mer attraktivt og trafikksikkert. 
 
Bommen i Runnivegen er ofte åpen uten at det er påpekt som et problem. Det vil være behov for 
fortau dersom bommen fjernes. Det bør vurderes å sikre ”gjennomkjøring forbudt” i reguleringsplan. 
 
Elveparken bør være et sted hvor de store arrangementene på Årnes kan avholdes, som sirkus 
utekonserter osv. Dette bør være den store grønne møteplassen i tettstedet. Området bør sikres 
mot all utbygging. Utbyggingsområdet bør begrenses. Hvis man lager en avgrensning rundt 
Bautaplassen bør resten av denne delen av parken kunne brukes til andre formål. Området bør 
sikres mot utbygging som kan hindre allmenn tilgjengelighet eller skade plassen. Det kan eventuelt 
tilrettelegges for et lite serveringssted som i dag. Hvis Runni Gård forsvinner finnes det ingen flere 
bevertningslokaler for private arrangementer på Årnes. Dette kunne kanskje vært et formål som 
kunne kombineres med servering ved elveparken. 
 
Det er lagt opp til en befolkningsvekst på 1,5 %. Slik har det vært i flere år. Dette tallet er langt unna 
den veksten vi faktisk har. Kommunen bør prøve å fange opp tap av vekst. 
 
Det er viktig å tilrettelegge for boliger for unge og barnefamilier. Kløfta/ Jessheim- området blir ofte 
for dyrt for de unge, og da er Årnes et attraktivt område. I dag bygges det nesten bare blokker, og 
det er behov for en mer variert utbygging. Drognesjordet bør gi rom for en variert bebyggelse også 
tilpasset barnefamilier, og det bør ikke ligge rekkefølgebestemmelse på Drognesjordet. 
 

Samarbeidsmøte med regionale myndigheter 
Oppstartmøte 15.05.07med alle regionale myndigheter invitert. Kun Akershus fylkeskommune 
møtte. Fire kontaktmøter avholdt med Statens vegvesen. Tiltak knyttet til riks- og fylkesveg er 
drøftet i møter.  Et kontaktmøte avholdt med jernbaneverket hvor Pakkhusvegn var hovedtema.  
 

Administrativt planforum og prosjektgruppe 

Gjennomført et formelt møte i administrativt planforum 15.05.07. Temamøter og faglige avklaringer 
er gjennomført som en kontinuerlig prosess internt i administrasjonen. 
 

Folkemøte 13.06.07 
Aktuelle innspill: Ta vare på historisk særpreg og kulturminner/-miljøer. 

Behov for torg - grønne møteplasser, serveringssteder. 
Ferdigstille gatebruksplanen. 

   Bedre parkeringsforholdene – langtidsparkering bort fra ”indre torg”. 
   Sosialt utendørs møtested for ungdom – skateboardrampe.  

  Godta høyere utnyttelse i sentrumskjernen for å gjøre gode  
utbyggingsprosjekt med parkeringskjeller økonomisk realiserbare.  
 

Kommunedelplankontor  
Offisiell åpning 08.07.07. Kommunedelplankontoret ligger i tilknytning til kommunens servicetorg på 
rådhuset og har vært åpent hver fredag mellom kl.11:00 og 13:00. Intensjonen med kontoret har 
vært å bidra til å gjøre planprosessen mer åpen og administrasjonen mer tilgjengelig for innspill og 
medvirkning fra befolkningen. Kontoret var godt besøkt fra åpningen juli og til nærmere årsskiftet 
hvor interessen avtok merkbart.  
 
I september – oktober ble alle etatsjefer invitert til å delta på kommunedelplankontoret. Dette både 
for å gjøre seg tilgjengelig for innbyggere med synspunkt eller spørsmål knyttet til 
kommunedelplanen, men også for å gjennomføre administrative registreringer av behov og 
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synspunkter fra den enkelte etat. Bemanning med etatsledere og pressedekningen knyttet til dette 
ga et oppsving i besøkende i denne perioden. 
Uavhengig av antall besøkende er kontoret vurdert å fylle sin funksjon ved at alle er gitt mulighet til 
å fremme egne synspunkt underveis i planarbeidet. Protokoll hvor besøkende og innspill er notert 
følger saken som utrykt vedlegg. 
 
Aktuelle innspill: Badeanlegg – svømmehall lokalisert til Kjuushagan. 
   Møteplasser i sentrum – spisesteder. 
   Tilbud og tiltak for ungdom på ettermiddags- og kveldstid. 

 Regulere unødvendig trafikk i sentrum, spesielt kveld og natt. 
Nedre Hagaveg bør bli handelssenter for de store butikk-kjedene. 
Adkomsten til tettstedet må prioriteres, bør ikke bygge høyere enn 2 etg.  
på Rimi-tomten. 
Beholde handel med småbutikker og liv i gatene i dagens sentrum – ikke  
flere kjøpesenter. 
Parkeringskjeller foran rådhuset for å få biler vekk fra gatene. 
Opprusting av området Rimi-Roma, definert kjøremønster, oppmerket  
parkering og adskilte gang-/torgareal. 
Offentlige toalett. 
Tilrettelegge for næringsutvikling – sørge for ledig næringsareal på Runni. 
Fullfør gatebruksplanen og markere kjøremønster i ROMA-RIMI-kvartalet. 
Ta vare på trehusbebyggelsen. 
Må få flere eneboligtomter for selvbyggere – nå er det nok dyre leiligheter 
med utsikt til Glomma. 
 

Samarbeid med lokalpressen 
Pressekonferanse avholdt ved oppstart og i løpet av planprosessen. Vektlegger åpen dialog og 
samarbeid. Har hatt jevnlig og god pressedekning av planarbeidet og relaterte tema. Bemanning av 
kommunedelplankontoret med etatsjefer høsten 2007 ga nye oppslag. Veldig positivt og godt 
samarbeid med lokalavisene. 
 

Kommunens hjemmeside 
Målsettingen var å jevnlig legge ut informasjon om planarbeidet på nettsiden, dette er ikke 
gjennomført. 
 

Møter med berørte parter og andre med interesse i planarbeidet 

I samsvar med politiske føringer er det i planprosessen prioritert å tilrettelegge for at alle med 
interesse i planarbeidet skal gis en mulighet til å fremme sine synspunkt og derved påvirke planens 
innhold. I den forbindelse er det avholdt mange typer møter. Eksempelvis med Ungdommens 
kommunestyre, direkte berørte grunneiere, lag og foreninger, grunneiere og næringsdrivende på 
Årnes, Årnes kornsilo og mølle – Felleskjøpet, utbyggere og engasjerte nesbuer. 
 

Politisk styring 
Planutvalget og næringsutvalget er gitt informasjon i utvalgsmøter gjennom høsten -07. 
Gjennomgang med foreløpige faglige konklusjoner for politisk diskusjon og føringer ble gjennomført 
med næringsutvalg og planutvalg i januar -08. 
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 U N I V E R S E L L   U T F O R M I N G 
 
 

 

Bakgrunn 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (2004) 
har som hovedmålsetting å skape et samfunn preget av aktiv deltagelse og full likestilling for alle. 
Handlingsplanen har universell utforming som overordnet strategi. Universell utforming betegner en 
vid tilnærming for å oppnå tilgjengelighet for personer med redusert mulighet til å delta. Dette 
inkluderer også hensynet til barn, eldre og andre befolkningsgrupper. Universell utforming omfatter 
planlegging, bygging drift og forvaltning av bygninger, anlegg og uteområder.  
 
Universell utforming defineres i henhold til MD T-1468 som: 

Universell utforming er utforming av produkter og o mgivelser 
på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor 
utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og  en 
spesiell utforming. 
 

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet - rettslig vern mot diskriminering 
på grunnlag av nedsatt funksjonsevne - bedret tilgjengelighet for alle. I 
denne utredningen er det foreslått at alle nye offentlige/allmenne bygg 
og anlegg/uteområder skal være universelt utformet fra 2009 og at alle 
eksisterende bygg/anlegg skal være universelt utformet innen 2019. 
Dette er ambisiøse mål, men det understreker betydningen av at 
universell utforming blir innarbeidet som overordnet og konkret strategi 
for videre utvikling og utbygging. Regjeringen arbeider nå med den ny 
diskriminerings- og tilgjengelighetslov, som vil forby diskriminering på 
grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Det vil her bli vurdert hvordan 
universell utforming skal bli å forstå som rettslig standard. 
 

Offentlig høring av utkast til rikspolitiske retningslinjer er nylig avsluttet. 
Formålet med retningslinjene er blant annet å sikre at planleggingen 
bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn. I 
tillegg til å angi fysiske krav som skal etterstrebes i planleggingen, 
inneholder retningslinjene bestemmelser om ansvarsforhold og 
saksbehandling. Det stilles i denne forbindelse tydelige krav til blant 
annet medvirkning, kartlegging og dokumentasjon. 
 
Ny planlov er under utarbeidelse. Den nye planlovens formålsparagraf 
slår fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas både i 
planlegging og i kravene til det enkelte bygg. 
 
 

 

 

Konklusjon 

Universell utforming innarbeides som tydelig 
strategi for utbygging og utvikling av de fysiske 
omgivelser. Kravet fastsettes juridisk i 
kommunedelplanens bestemmelser og utdypes 
ytterligere i retningslinjer til planen. 
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E S T E T I K K 
 
 
 
 
Krav til estetikk er innarbeidet i Plan- og bygningsloven gjennom en egen estetikkparagraf: 

§ 74.2 Planløsning og utseende  

Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes  av loven, blir planlagt og utført slik at 
det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige  skjønnhetshensyn både i seg selv og i 
forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov ska l ha en god estetisk utforming i samsvar 
med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitt e og bygde omgivelser. Skjemmende 
farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Kommun en kan utarbeide retningslinjer for 
estetisk utforming av tiltak etter loven.  
 
Estetikk handler i stor grad om kvalitet, form, helhet og sammenheng. Estetikk må derfor sees på 
individuelt i de enkelte prosjekter i lys av sin funksjon, og forholdet til omkringliggende bebyggelse 
og landskap. Hva som oppfattes som stygt eller pent er i stor grad styrt av disse forholdene. Videre 
spiller vane, mote, og individuell smak og behag, inn i oppfattelsen av estetikk.  
 
For at kommunen skal kunne vurdere det estetiske aspektet i den enkelte plan- og byggesak er det 
nødvendig at prosjektet blir dokumentert på en slik måte at det gir et helhetlig og reelt bilde på 
hvordan det vil fremstå som ferdig bygget. Dokumentasjonen må være så omfattende at 
administrasjon og politikere lett kan se og vurdere arkitektur med materialbruk og fargevalg for 
prosjektet i seg selv, i sammenheng med omkringliggende miljø/ bebyggelse, og tilpassning til 
terreng og landskap. Sammen med dokumentasjonen bør det videre beskrives spesielt hvordan 
estetikk er ivaretatt og vurdert. 
 
Kommunedelplanen bør sikre at en hver utbygger tidlig blir oppmerksom på at kommunen er 
estetikkparagrafen bevisst, setter kvalitetskrav, og bruker denne aktivt i sin plan og 
byggesaksbehandling. På den måten vil utbyggere oftere vektlegge estetikk i startfasen av 
prosjektet. Det er oftest lite vellykket å rette opp et nesten ferdig prosjekt hvor estetisk helhetstanke 
ikke har vært med fra starten.  
 
Ved å fastsette konkrete retningslinjer for estetikk i form av spesifisering av formspråk, 
arkitekturbruk, materialvalg og fargevalg er det erfart at slike krav ofte virker mot sin hensikt ved at 
det ikke gir nødvendig arkitektonisk frihet til å utforme gode og tilpassede prosjekt. For konkrete 
krav kan derved virke som en tvangstrøye, og å hindre at gode prosjekter når frem til behandling.  
 
Gjennom kommunedelplanprosessen er det derfor vurdert å fokusere på hva som er god estetikk 
og byggeskikk på Årnes, gjennomgående i bestemmelser og retningslinjer. Retningslinjen for 
estetikk og byggeskikk foreslås å være en presisering av temaets viktighet og vektlegging ved 
administrativ og politisk behandling, med en videre henvisning til de resterende retningslinjer og 
bestemmelser. Retningslinje for dokumentasjonskrav skal sikre at prosjekter blir tilstrekkelig 
dokumentert for å gi myndigheter, berørte parter og offentligheten et omfattende grunnlag til å 
vurdere det enkelte prosjekts estetiske kvaliteter.  
 
Retningslinjer for stasjonsbyen stiller spesielle krav til prosjekter i denne delen av tettstedet. 
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B A R N – O G  U N G E S  I N T E R E S S E R  
 
 
 

Barn klatrer, løper, sykler, hopper strikk, skater, danser, hopper tau, bygger 

sandslott i sandkassa og på stranda, vasser, aker og går på ski. Barn liker å 

sitte på gresset eller grusveien å leke med biler eller dukker og leke butikk 

med en pappkasse. Barn ligger på gresset og leser eller bare prater. Barn 

trenger arealer for å utfolde seg. 
 
I den kommunale planleggingen bestemmes hva bakken, tomta og arealene skal brukes til. I store 
trekk i kommuneplanen, på detaljnivå i reguleringsplaner. Her disponeres arealene og det omtales 
som ”arealer til veier”, ”arealer til skolegård”, ”arealer til næring”, ”arealer satt av til lekeplasser” og 
”arealer avgitt til den nye barnehagen”. Barn og unges interesser i denne sammenheng handler om 
at det gjennom planlegging sørger for at det i barns nærmiljø finnes arealer hvor barn kan utfolde 
seg, og skape sitt eget lekemiljø. Arealer som er sikret mot trafikkfare, forurensning, støy og annen 
helsefare.  
(www.regjeringen.no) 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1989) skal sikre barn 
og unges interesser i arealplanleggingen.  
 
Kommunene har ansvar for å ivareta barn og unges interesser i all 
planlegging og i plan- og byggesaksbehandling, og det skal legges 
spesiell vekt på å sikre gode oppvekstvilkår. Plan- og bygningsloven 
hjemler krav om at kommunestyret skal oppnevne egen 
barnerepresentant med særskilt ansvar for barn- og unges interesser i 
den kommunale planbehandlingen. 
 
I den kommunale planprosessen skal kommunen  
- Vurdere konsekvenser for barn og unge  
- Foreta samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak  
- Utarbeide retningslinjer, bestemmelser og vedtekter om omfang og kvaliteter av arealer og anlegg 

av betydning for barn og unge som skal sikres i planer der barn og unge er berørt  
- Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer frem og 

mat ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 
 

Konklusjon 
I prosessen med utarbeidelse av kommunedelplanen har ordfører i barn- og unges kommunestyre 
sittet i referansegruppe, og har kommet med innspill på vegne av ungdommens kommunestyre. 
Arbeidet med kommunedelplanen har videre vært presentert i ungdommens kommunestyre med 
påfølgende diskusjon og innspill. Spesielt har ungdommens kommunestyre vedtatt å bruke 60 000 
kroner til en skatepark som de ønsker opparbeidet på Årnes. Skateparken er innarbeidet i 
”retningslinje for barn og unge”  
 
Kommunedelplan for Årnes søker å sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt direkte på et 
overordnet nivå og indirekte ved å legge føringer for den videre plan- og byggesaksbehandlingen 
gjennom bestemmelser og retningslinjer, for eksempel krav til leke- og uteoppholdsarealer. 
 
Kommunedelplanen sikrer bevaring og opparbeidelse av grønne oppholds og aktivitetsarealer som 
Elvepromenaden med Elveparken, park på Trekanten tilrettelagt for lek og opphold for alle 
aldersgrupper. Det søkes å sikre en gjennomgående grønnstruktur som sammen med gangveier og 
fortau skal knytte de ulike delene av tettstedet sammen, og knytte grøntområdene langs elva 
sammen med utmark i øst.  
 
Ved vurdering av arealer for ny barneskole er utearealenes kvalitet og nærhet til utmark gitt særlig 
tyngde. 
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T E T T S T E D S I N N D E L I N G 
 
 
 
 
Gjennom registrerings- og analysearbeid er tettstedet Årnes inndelt i delområder med fellestrekk 
hva gjelder struktur og funksjon, jfr. Stedsanalyse Årnes 2007. Formålet med områdeinndeling er å 
gi faglige argumenter for at deler av tettstedet i plansammenheng bør behandles som enheter. 
Analytisk områdeinndelingen gir også grunnlag for vurdering av fremtidig utvikling av ny 
bebyggelse, tettstedsfunksjoner, strukturer og sammenhenger/forbindelseslinjer.  
 
 
Følgende hovedinndeling er gjort for tettstedet Årnes: 
 

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 terrengformer som 
sammen gir stedet historisk 
tidsdybde og samtidig sitt 
unike særpreg.  
 
 
 
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. 
Området har derfor større sårbarhet overfor nye tiltak og inngrep enn resten av tettstedet. Dette 
området som altså er gitt betegnelsen Stasjonsbyen ligger dels i Årnes sentrum (blå strek) og dels i 
Byggesonen (gul strek).  
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Årnes sentrum 

Målsetting  
Utvikling i Årnes sentrum skal søke å styrke stedets funksjon som handels- og møtested for 
beboerne på Årnes, innbyggerne i hele Nes kommune og i nabokommuner.  

Bakgrunn 
Historisk er sentrumsbegrepet knyttet til Årnes stasjon 
med tilgrensende områder og avgrenset av jernbanen 
mot vest. Utviklingen det siste tiåret, bl.a. med 
reguleringsvedtak som åpner for bolig- og 
sentrumsfunksjoner på de tidligere sagbruks-
/næringsområder på Sagtomta og langs Nedre 
Hagaveg, tilsier at Årnes sentrum må defineres til et 
større område. Kartet til høyre viser sentrumsområder 
i dagens tettsted, definert ut fra eksisterende struktur 
og funksjon og ut fra vedtatt utvikling og 
transformasjon.  
 
Utvikling av fysiske forbindelseslinjer og øvrige 
strukturelle sammenhenger er viktig for å utvikle 
sentrum til en helhet, både funksjonelt som bosted og 
handlesenter og med tanke på stedsidentitet og 
tilhørighet. Jernbanen er en ekstra sterkt barriere for 
sammenbinding av nye byggeområder til bolig- og 
sentrumsformål langs Glomma til den øvrige 
sentrumsbebyggelsen.  

Konklusjon 
Årnes sentrum består av både sammensatt og ensartet bebyggelse med funksjoner som bolig, 
næring/handel og offentlig tjenesteyting og sentrum defineres til området fra Gorlolundevja i sør til 
Årnes kornsilo og mølle i nord. Denne definisjonen av Årnes sentrum må benyttes i alle 
sammenhenger for å bevisstgjøre myndigheter, innbyggere og brukere på hva Årnes er som sted. 
 
I kommunedelplanens plankart anbefales det å markere sammenhengen i sentrumsområdene med 
å avsette hele området til ”senterområde” i motsetning til dagens kommuneplan som viser mer 
differensierte formål. Det å slå kommuneplanens differensierte formål sammen til ”senterområde” 
endrer ikke de enkelte eiendommenes utviklingsmulighet, som fremdeles styres gjennom gjeldende 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan.  
 
Sentrumsområdet kan ha et urbant preg og en høyere utnyttelsesgrad enn resten av tettstedet. 
Senterområdet skal utvikles som en helhet med vekt på god tilgjengelighet og sammenheng. 
Konkrete tiltak i sonen utredes i eget hovedkapittel - Årnes sentrum. 
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Stasjonsbyen Årnes 

Målsetting 
Ta vare på stedets kulturhistoriske særpreg og kvaliteter og videreutvikle dette som et varemerke 
for tettstedet Årnes. 
 

Bakgrunn 
På bakgrunn av Stedsanalyse Årnes 2007 og gjeldende planvedtak utpeker det seg en 
sammenhengende sone som gjenspeiler tettstedets historie og opprinnelse som Stasjonsby.  
Utbygging av Kongsvingerbanen (1862) og etablering av Årnes stasjon ga grunnlaget for 
tettstedsutviklingen. Årnes kirke ble bygget i 1878 og forsterket stedsdannelsen. Eldre 
villabebyggelse ligger på høyderyggen fra kirken og ned mot sentrum. 
 
Stasjonsområdet var frem til privatbilismens tid det 
absolutte tyngdepunktet i tettstedet hvor alle 
ferdselsårer ledet til og hvor stedet gradvis vokste ut 
fra. Gatene går i et stjernemønster ut fra stasjonen 
og den tidligere ”Tomta”. Bygninger fra perioden 
frem til ca 1950 ble lagt med langsidene mot disse 
gatene og dannet vegger i gaterom som også i dag 
er tydelige og særpregede for tettstedet. 
Gaterommene knytter sammen Trekanten og 
Stasjonsområdet med ”Tomta” som viktige åpne 
uterom. 
 
Veiforbindelsen til Salemsbakken-Svarverudvegen 
var en av de tidligste gatene i tettstedet. Denne 
forbindelsen ble brutt da omkjøringsveg for Rv 175 
ble etablert (1981-82) og p-plass for BB-senteret ble 
bygget i den gamle vegtraseen. Gjenåpning av 
denne gaten var en viktig målsetting i kommune-
delplan for Årnes som ble vedtatt i 1995. 
Videreføring av Skolegata ble fastsatt ved 
sentrumsreguleringen i 1999 og gjennomført i 
forbindelse med bygging av kulturhuset i 2001.  
 
De historiske særtrekkene, sammen med 
beliggenhet er unikt for det enkelte tettsted og er 
derfor sterke faktorer for å underbygge og 
videreutvikle tettstedets identitet og særpreg. På 
Årnes ligger denne historien lett lesbar som en 
sammenhengende struktur i de mest sentrale 
deler av tettstedet. Tidligere planvedtak har vært 
historien bevisst. Det går derfor an å definere en 
sone hvor stedets historie skal være den styrende 
faktor for utvikling uten at dette begrenser 
utviklingsmulighetene i vesentlig grad i forhold til 
gjeldende reguleringsvedtak. Sonen med 
stasjonsområdet kan gi de to historiske 
gateløpene et lyst og luftig småbypreg. En slik 
sone kan også være et argument for at andre 
deler av sentrum kan tåle en høyere utnyttelse slik 
at det dannes variasjon og dynamikk i 
sentrumssonen.  
 
Gruegården er ikke inkludert i Stasjonsbyen. 
Begrunnelsen for dette er at historisk særpreg er 
vurdert å være særs sterkt knyttet til bygningsmiljøet langs de tre gateløpene som har vært tydeligst 
strukturerende ved utviklingen av tettstedet. Gruegården ligger noe løsrevet fra bygningsmiljøet 

Stasjonsbyen 
 

Bevaringsverdige bygg og gateløp i sentrum. 
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langs disse gateløpene og er derfor ikke vurdert å ha samme betydning for stedets identitet som 
Stasjonsby.  
Som følge av omfattende ombygging og modernisering gjennom historien fremstår Gruegården 
med liten arkitektonisk verneverdi som enkeltbygg, men som den eldste eksisterende bygningen på 
Årnes har gården fortsatt kulturhistorisk verneverdi. Gruegården er ikke vedtatt som spesialområde 
bevaring i gjeldende reguleringsplan for Årnes sentrum, vedtatt 1999.   

Konklusjon 
Årnes sitt særpreg er først og fremst knyttet til den markerte terrengformen med Årnes kirke, og til 
stasjonsområdet med bygningsmiljøet langs de historisk strukturerende gateløpene.   
Det anbefales derfor definert en sammenhengende sone hvor underbygging av tettstedets 
historiske særpreg og identitet skal være den overordnede føringen for videre utvikling. Konkrete 
tiltak i sonen utredes i eget hovedkapittel ”Stasjonsbyen”. 
 
 

Byggesonen 

Bakgrunn 
Tettstedet har gradvis utviklet seg langs kommunikasjonslinjer med stasjonsområdet som 
tyngdepunkt og i forhold til naturgrunnlaget (terreng og topografi). Utviklingen har skjedd over tid og 
gitt områder med forskjellig karakteristika og funksjon. Inndeling av byggesonen med bakgrunn i 
bebyggelsesstruktur (jfr. Stedsanalyse 2007) er et hjelpemiddel når nye utviklingsprosjekt skal 
vurderes.  
 
Gårdsanlegg 
Gårdsanleggene innenfor byggesonen har i varierende grad bevart sin opprinnelige 
gårdsbebyggelse, men alle anleggene har lesbar tundannelse. 
 
Småhusbebyggelse 
Områdene er bygget ut over tid, først med bebyggelse langs hovedvegene og siden langs 
sekundærveger tilknyttet hovedvegnettet. Bebyggelsen ligger ofte midt på tomta og områdene har 
ofte en åpen karakter og er preget av vegetasjon og hageplantinger. Disse områdene er preget av 
varierende bebyggelse og arkitektur. 
 
Boligfelt 
Feltutbyggingen er karakterisert av at utbyggingen har skjedd over forholdsvis kort tid og i henhold 
til en helhetlig plan. Husvalg og plassering er ofte blitt styrt slik at området fremstår som enhetlig 
med like bygningsvolumer og møneretninger. 
 
Næring 
Industriområdene er internt organisert ut fra produksjonsmetoder og krav til tilgjengelighet med 
forskjellige kjøretøy. Bygningene er ofte arealkrevende og utformet med utgangspunkt i 
produksjonen. 
 
Institusjoner 
Institusjonsområdene har en intern organisering hvor bygningene ofte er frittstående og hvor 
tilgrensende områder er ubebygd, men har funksjon tilknyttet institusjonen.  
 
Kirkegård – Årnes kirke 
Årnes kirkes strategiske plassering på høyderyggen med tilgrensende kirkegårdsareal er et klart 
definert område. 

Konklusjon 
Byggesonen deles i plankartet inn i eksisterende bruk og fremtidig utvikling av byggeområder. Hvor 
planen foreslår endring av formål i forhold til gjeldende kommuneplan fremkommer av utredningene 
i dette dokumentet. Det er viktig at nye prosjekter tilpasses områdekarakteren og at dette 
dokumenteres i den enkelte plan-/byggesak. 
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Grønn strek og jordvern 

Bakgrunn  
Jordressursen er sammen med luft og vann den viktigste 
og mest grunnleggende faktor for all biologisk produksjon 
og mangfold. Dyrka og dyrkbart areal er en ikke fornybar 
og stadig knappere ressurs, som det er viktig å verne i et 
langsiktig perspektiv. Det å ta vare på potensialet for 
fremtidig biologisk produksjon er viktig for å sikre 
fremtidige generasjoners tilgang på mat. Økt kjøpekraft og 
etterspørsel etter matvarer globalt gir økt behov for areal til 
matproduksjon samtidig som økt etterspørsel etter 
biodrivstoff og biologiske industriråstoffer vil kunne 
beslaglegge store jordbruksareal.  
 
Stedsanalyse Årnes 2007 dokumenterer en utvikling av tettstedet Årnes lik mange stedsdannelser i 
Norge. Først ble jordbruksdrift og gårdsanlegg etablert hvor de naturgitte forutsetningen er mest 
gunstig for matproduksjon, deretter ble kommunikasjonslinjer og jernbane lagt inntil gårdsanleggene 
og bebyggelsen for å frakte mennesker og landbruksprodukter. Jernbanestasjoner og 
kommunikasjonsknutepunkt gir grunnlag for stedsdannelser og utbygging som gjennom historien 
har ført til massiv nedbygging av verdifull landbruksjord. Tettstedsutvikling på bekostning av 
kulturlandskap og med gradvis nedbygging av jordbruksareal har pågått på Årnes de siste 100 
årene. Hele dagens tettsted med bebyggelse og infrastruktur var tidligere jordbruksareal blant annet 
under gårdene Runni, Årnes og Drognes.    
 
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst og utvikling på Årnes. Dette innebærer at 
kommunen også i kommende planperioder vil oppleve press på omdisponering av de tettstedsnære 
jordbruksarealene til utbyggingsformål. Virkemidler og retningslinjer for å styre utvikling bort fra 
ytterligere nedbygging av jord er derfor viktig i et langsiktig perspektiv.  
 
Nasjonalt er jordvern i sterk fokus og det er vedtatte politiske mål om å halvere nedbyggingen av 
jord innen 2010. En arbeidsgruppe (Jordverngruppa) nedsatt av landbruks- og matministeren 
anbefaler blant annet at det utarbeides en hjemmel for vern av jordressurser, og gis nye 
Rikspolitiske retningslinjer for jordvern. Ny planlov som er under utarbeidelse har sikring av 
jordressursene i sin formålsparagraf, og gir samtidig hjemmel til styringsverktøy på regionalt nivå 
som kan bidra til bedre jordvern.  
 
Som Norges arealmessig største kornkommune har Nes kommune et viktig forvaltningsansvar for 
opprettholdelse av biologisk produksjon i et langsiktig perspektiv. Ytterligere nedbygging av dyrka 
og dyrkbar jord må derfor begrenses i størst mulig grad, og fremtidig utvikling skal ikke skje på 
produktiv mark.  
 
Ved å innføre Grønn strek i kommunedelplanen signaliseres at fremtidig tettstedsvekst skal skje 
ved fortetting i eksisterende byggesone og på areal allerede avsatt til utbyggingsformål. Grønn strek 
har ingen juridisk virkning, men gir en politisk føring som definerer en entydig og langsiktig 
overgang mot kulturlandskap og utmark.  
 
Grønn strek må sees i et langsiktig perspektiv, det er derfor viktig å understreke at jordvernet står 
like sterkt på begge sider av grønn strek og at den tenkte linjen på ingen måte gir argumenter for 
fradeling eller utbygging av områder avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål (LNF-områder). 

Konklusjon 
Vern av dyrka og dyrkbar mark skal prioriteres for å sikre grunnlaget for biologisk produksjon også 
for kommende generasjoner. Det skal ikke fradeles til utbyggingsformål i landbruks-, natur- og 
friluftsområder (LNF-områder) som omkranser tettstedet. Fremtidig utvikling skal skje på areal 
avsatt til formålet og ved fortetting innenfor eksisterende byggesone.  
  
Grønn strek innarbeides i kommunedelplanen for å tydeliggjøre en entydig og langsiktig overgang 
mot kulturlandskap og utmark. 
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V E G   O G   T R A F I K K 
 

 

Gateutforming - gatebruksplan 

Tettstedsutviklingen har ført til et relativt stort tettstedsområde i forhold til innbyggertallet i tettstedet. 
De ulike delene av sentrum oppleves i stor grad som separate og uavhengige områder med ulike 
funksjoner. For at Årnes senterområde skal oppleves som en helhet vil gjenkjennende 
gateutforming gi en felles identitet som knytter de ulike delområdene sammen. 
 
Gatebruksplanen har en kvalitetsfylt og påkostet opparbeiding av de mest sentrale delene av 
sentrum og har blitt viktig for Årnes sin identitet. Gatebruksplanen får en enklere opparbeidelse jo 
lenger ut fra den mest sentrale sentrumskjernen man kommer. Ved en enhetlig utforming av 
gatenettet for å sikre kvalitet og gjenkjennende elementer i senterområdet er det naturlig at det er 
elementer fra Gatebruksplanen som videreføres. Bruk av bred kantstein med tilnærmet likt fargespill 
skaper sammenhengen på en enkel måte og vil gi et inntrykk av at det er lagt kvalitet i 
gatestrukturen. 
 

Undergang ved Årnes stasjon 

Etablering av regulert undergang under jernbanen ved Årnes stasjon med tilhørende 
innfartsparkering på nedsiden, er et av de viktigste tilgjengelighetstiltakene på Årnes i dag. 
Arealbruk til undergang og utfartsparkering er vedtatt i reguleringsplan for Stasjonsområdet (vedtatt 
2000). Selv om undergangen i dag delvis er finansiert bør den løftes inn i kommunedelplanen for å 
gi et bedre grunnlag ved forhandling av utbyggingsavtaler. 
 

FV 479 Svarverudvegen 

Problemstilling 

Fv 479, (Svarverudvegen) har sammen-
hengende boligbebyggelse på begge 
sider med direkte avkjørsler til 
hovedvegen, og dårlig trafikksikkerhet 
for myke trafikanter. Dårlig 
trafikksikkerhet fører generelt til at 
avstander virker større, noe som igjen 
fører til at folk kjører bil istedenfor å gå 
eller sykle til sentrumsfunksjoner, 
kollektivknutepunkt og andre deler av 
tettstedet.  
 
 
Svarverudvegen benyttes som skoleveg, og på den østre delen finnes ingen gode alternative 
skoleveger.  
 
I påvente av trafikksikkerhetstiltak er det i kommuneplanen nedlagt bygge- og deleforbud for boliger 
med atkomst til Svarverudvegen. Tiltak anses å ha høy prioritet i Nes kommune. 



PLANFAGLIGE VURDERINGER 

29 

Bakgrunn 
Dagens vegareal har en totalbredde på ca 10 m fra eiendomsgrense til eiendomsgrense, og 6 m 
kjørebredde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhetstiltak vil langs store deler av strekningen medføre inngrep i privathager. 
Hovedvannledning og gatebelysningen er annen teknisk infrastruktur som vil berøres av inngrep.  
Trafikksikkerhetstiltak som tidligere er vurdert for strekningen er atskilt gang- og sykkelveg.  
 
Tiltakets omfang påvirker gjennomførbarheten. Kommunedelplan for Årnes bør sikre en 
trafikksikkerhetsmessig god løsning som samtidig gir størst mulig realisme i forhold til 
gjennomførbarhet. 
 
Tiltak med atskilt gang- og sykkelveg vil kreve et totalt veiareal på ca 15 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svarverudvegen har tett bebyggelse langs begge sider, og et ensidig tiltak vil medføre uønskede 
kryssinger. Det er vurdert at tiltaket bør være tosidig.  
 
Svarverudvegen har karakter av å være en boliggate, og fortau vurderes å være en tilfredsstillende 
løsning. Tosidig fortau langs fylkesveg vil kreve et totalt vegareal på ca 14 m. Lukket drenering 
forutsettes ved fortausløsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom veien omdefineres til kommunal veg etter gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak vil den 
totale vegbredden ved tosidig fortau kunne reduseres til ca 13 m, vegbane og fortau vil 
hovedsakelig kunne etableres innenfor dagens eiendomsgrenser.  
 
 
 
 
 
 
 

eiendomsgrense 
eiendomsgrense 

vegbane sideareal sideareal 
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Gjennomgående tungtransport må da ledes om Rakeievegen som også er fylkesveg. Kommunal 
overtakelse av fylkesveg medfører økte kommunale kostnader til drift og vedlikehold. Muligheter 
ved endret vegtype bør vurderes videre i samarbeid med Statens vegvesen. Kommunedelplanen 
bør fastsette etablering av tosidig fortau, mens tverrsnittet må avklares i den videre prosess.  
 
Trafikkavvikling til og fra Ødegård avfallsdeponi må tas med ved vurdering av tidsperspektiv og 
eventuelt valg av løsning.  
 
Utvidelse av vegskulderen, med grus for fotgjengere, uten kantstein eller lukket drenering er 
vurdert, eventuelt med fartsdumper. Tiltaket vurderes som ikke trafikksikkerhetsmessig 
tilfredsstillende. Fotgjengere bør atskilles fra vegbanen.  

Konklusjon 
Bygge- og deleforbud langs Svarverudvegen opprettholdes i samsvar med § 2.6 i kommuneplanens 
arealdel. Det legges inn i kommunedelplanen at tiltaket skal gjennomføres som tosidig fortau, og 
defineres som en miljøgate. Trafikksikkerhetstiltaket løftes opp til både å være et tiltak for sikring av 
skoleveg, samt et viktig kollektivtiltak. 
 
Ved utbygging av fremtidig byggeområde B2 bør trafikksikkringstiltak langs Fv 479 
Svarverudvegen, fra Solbakken til Årnes sentrum innarbeides som en del av planarbeidet. 
 
 

Undergang Gorololundevja 

Problemstilling 
Områdene på østsiden og vestsiden av 
jernbanen bør knyttes bedre sammen. Dette for 
å oppnå bedre kommunikasjon og sammenheng 
internt i tettstedet, samt øke tilgjengeligheten 
mot utmark i øst og mot Glomma med 
elvepromenaden i vest. En kjøreundergang her 
vil i tillegg bidra til å lede gjennomfartstrafikken 
utenom sentrums-kjernen ved å avlaste Øvre 
Hagaveg inn mot krysset med rv 175. Med en 
fremtidig boligutbygging på Drognesjordet som 
trolig vil realiseres innenfor planperioden vil 
behovet for undregang øke.  
 

Bakgrunn 
Området ved Gorolundevja er det best egnede 
krysningspunktet hvor terrenget ligger lavt i forhold til 
jernbanelinja. Kort avstand mellom jernbane og 
Nedre Hagaveg gir vanskelige siktforhold og gjør det 
vanskelig å føre vegen ut på Nedre Hagaveg uten at 
dette berører bygningen Gorolund.  
 
Norconsult AS ble engasjert av Nes kommune med 
50% bidrag fra Statens Vegvesen for å utarbeide et 
skisseprosjekt og ca kostnader ved etablering av 
undergang dimensjonert for biltrafikk og for bare 
gangtrafikk. Norconsult AS gjorde sin utredning med 
utgangspunkt i at eksisterende bygning på Gorolund 
skulle bestå. Som følge av et markert lavbrekk på 
den aktuelle strekningen, må Nedre Hagaveg heves 
for å oppnå tilfredsstillende siktforhold. Veg gjennom 
undergangen må derved ved dette alternativ ledes 
inn på nytt intrenvegsystem. 
 

Nedre Hagaveg Øvre Hagaveg 



PLANFAGLIGE VURDERINGER 

31 

Norconsult AS konkluderer i et grovt kostnadsoverslag med følgende kostnader: 
Alternativ 1:  undergang dimensjonert for biltrafikk og med fortau for gående/syklende: ca 23,2 mill 
Alternativ 2:  undergang kun dimensjonert for gående/syklende: ca 11,5 mill.  
 
Utredningen viser at inngrepet vil bli stort og omfattende. Kommunen vurderer ut fra utredningen at 
kjøreundergang ved Gorolundevja er lite realistisk, både med hensyn til kostnader og med hensyn 
til arealkrav og anleggsomfang. På grunnlag av utredningen har kommunen laget et mulig alternaltiv 
3: Høydeforskjellen mellom jernbanelinjen og Nedre Hagaveg er akkurat så stor at det kan være 
mulig å lede en gangkulvert mellom. En gang- og sykkel undergang kan da trolig ledes direkte ut på 
Nedre Hagaveg fra kulvert under jernbanen dersom brukerne hindres fysisk mot å krysse riksvegen 
direkte. De gående må ledes på atskilt fortau til en trafikksikker overgang med god sikt. En slik 
løsning forutsetter at Nedre Hagaveg må forskyves noe og hovedhuset på Gorolund vil kunne stå i 
veien for dette. Resultatet vil bli et mindre inngrep med enklere og bedre tilgjengelighet. 
Kostnadene reduseres ved at kulverten blir kortere, og Nedre Hagaveg kan trolig bli liggende på 
samme høydenivå som i dag. 
 
Ved alle tre alternativ vil eiendommen Gorolund i stor grad påvirkes av inngrepet en undergang 
medfører. Som følge av minst arealbeslag er negative konsekvenser for eiendommen til fremtidig 
utbygging i samsvar med gjeldende regulering vurdert å være minst omfattende ved alternativ 3. 
Denne vurderingen gjelder også dersom detaljprosjektering viser at eksisterende bygning på 
eiendommen må rives. 

Konklusjon 
Kommunedelplanen søker å få opparbeidet gangforbindelse under jernbanen ved Gorolundevja. 
Gangforbindelsen skal bedre den interne kommunikasjonen i tettstedet, og inngå som en del av den 
overordnede grønnstrukturen. Hvordan undergangen skal utformes må utredes videre. 
 

Rundkjøringer i Droggedalen langs Rv 175 - Seterstøavegen 

Problemstilling 
Tre forslag til rundkjøringer i Droggedalen langs Rv 175 
har vært omdiskutert de senere år.  
Rundkjøring 1 som samkjører atkomst til Runni med 
atkomst til Nes videregående skole.  
Rundkjøring 2 som samkjører kryss Rakeivegen med 
atkomst til næringsområdet på Runni.  
Rundkjøring 3 som markering av starten på tettstedet.  

Vurdering 
Rundkjøring 1:  
Kryss til Nes Videregående skole er spesielt 
ulykkesutsatt i forhold til den trafikkmengden som 
forserer krysset. Ingen av de to kryssene har en 
trafikkmengde som tilsier at dagens kryssutforming ikke 
skulle være tilfredsstillende. De fleste svingebevegelsene 
i begge de to kryssene skjer i midlertid i samme tidsrom 
som det for øvrig er mest trafikk i Droggedalen. 
Etablering av rundkjøring vil generelt senke farten i 
Droggedalen og gi et mer oversiktlig trafikkbilde. En 
rundkjøring vil gi slakere og dermed gunstigere 
stigningsforhold til Runni. Behov for trafikktiltak i krysset 
til Nes Videregående skole vil ytterligere bli styrket ved  
fremtidig etablering av idrettsanlegg tilknyttet Nes  
videregående skole og Neshallen. Før tiltak iverksettes bør det vurderes to enkeltstående 
rundkjøringer, til Nes videregående skole og til Runni. En slik løsning vil gi mindre terrenginngrep. 
 
Rundkjøring 2: 
Direkteadkomst fra Rv 175 til næringsområdet er viktig for å minske tungtransport i Runnivegen og 
leirvegen som er boliggate og skoleveg til barne- og ungdomsskolen. Trafikkmengden i krysset 
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tilsier ikke at det er behov for rundkjøring. Dagens atkomst er for bratt rett ut i fylkesveien til at 
tungtransport velger å benytte denne. Flytting av atkomsten vil gi mulighet for gunstigere 
stigningsforhold. Etablering av ny atkomst til Runni næringsområde vil være et viktig planfaglig tiltak 
både for å skjerme boligområde og skoleanlegg fra industrivirksomheten, samt å gi bedre 
forutsetninger for næringsvirksomheten på Runni. Stigningsforholdet mot Runni vil fremdeles bli 
bratte, og for å få til en tilfredsstillende horiosentalkurvatur vil en ombygging kunne bli 
uforholdsmessig stor. Mulige alternativer for rundkjøringen, som annen atkomst eller ombygging av 
dagens atkomst utredes nærmere før tiltak iverksettes. 
 
Rundkjøring 3: 
Trafikkmengden tilsier ikke at det er behov for rundkjøring i krysset. Innspill om rundkjøring er 
begrunnet i farlig krysningspunkt for skoleelever og andre fotgjengere, samt ønske om å markere 
starten på tettstedet. Rundkjøringen vil markere starten på tettstedet og bidra til en generell senking 
av hastigheten inn mot sentrum. En senking av farten gir økt trafikksikkerhet til fotgjengerovergang i 
dette området. Hovedargumentet for rundkjøring vurderes i hovedsak å være trafikksikring og 
hastighetsregulering av Rv 175 mer enn trafikkavvikling i forhold til avkjøring til Runnivegen. Det 
vurderes at andre trafikksikkerhetstiltak som ombygging av krysset eller planfri undergang kan ha 
like stor måloppnåelse som etablering av rundkjøring. Andre trafikksikkerhetstiltak bør vurderes 
som alternativ til rundkjøring før tiltak iverksettes. 

Konklusjon 

Rundkjøring 1, 2 og 3 legges inn som intensjon i plankartet. Rundkjøring 1 sikres innarbeidet som 
rekkefølgekrav ved utbygging av idrettsanlegg ved Nes Videregående skole. Utredningene er 
foretatt på et overordnet intensjonsnivå, og bygger for øvrig på ”Veg- og trafikkvurderinger Årnes” 
utarbeidet av Rambøl i 2005. Alternative trafikksikkerhetstiltak bør vurderes før tiltak settes i verk.  
 

Rundkjøring kryss RV 175 – FV 478 - Rådhusgata 

Problemstilling 
Økt trafikkbelastning på FV 478, Øvre Hagaveg kan utløse behov for tiltak for å bedre 
trafikkavviklingen i kryss med RV 175 inn mot Årnes sentrum. Dette er allerede i dag et kryss hvor 
trafikkavviklingen oppleves dårlig i rusjtiden. Fremtidig utbygging på Drognesjordet og Evang med 
atkomst til Øvre Hagaveg, samt videre boligutvikling på Fjellfoten vil ytterligere forsterke behovet for 
å bedre trafikkavviklingen i krysset.  
 
Trang Haugenundergang på Nedre Hagaveg ved Haga øker trafikken på Øvre Hagaveg. 

Konklusjon 

Det bør vurderes etablert rundkjøring i krysset ved utvikling av nye boligområder med atkomst til 
Øvre Hagaveg. Rådhusgata bør trolig kobles til den samme rundkjøringen slik at det blir en 
sammenslåing av de to nærliggende kryssene. Areal til for en fremtidig rundkjøring må hensyntas 
ved utbygging på tilgrensende eiendommer.  
 

Venstresvingsfelt i RV175 mot Skolegata 

Problemstilling 
Trafikk til Årnes sentrum med atkomst via Skolegata gir som følge av manglende kjørebredde stans 
i trafikken nordover og derved dårlig fremkommelighet. Venstresvingfelt vurderes som avbøtende 
tiltak etter innspill fra referansegruppa. 

Vurdering  
Breddeutvidelse og etablering av venstresvingsfelt med plass for 1-2 biler vil redusere kødannelse 
og stans i nordgående trafikk. Tiltaket vurderes å være gjennomførbart uten særlige konsekvenser. 

Konklusjon 
Tiltaket innarbeides som en retningslinje og intensjon i kommunedelplanen for bedret 
fremkommelighet. 



PLANFAGLIGE VURDERINGER 

33 

Gangforbindelse over Glomma 

Problemstilling 
Årnes bru over Glomma er i dag ikke tilrettelagt for gang- eller sykkeltrafikk. Gang- og 
sykkelforbindelse over Glomma er viktig for tilgjengeligheten og kommunikasjon mellom Årnes og 
bebyggelsen på andre siden av broen, Vormsund og de vestlige delene av kommunen. 
 

Bakgrunn 
Årnes bru ble åpnet i 1963. Broens egnethet for påbygging med gangfelt avhenger av 
konstruksjonens og fundamentenes belastningsevne og kvalitet. Kostnadsberegning for et slikt tiltak 
krever videre undersøkelser av tilstand og grunnforhold utover de tekniske data som foreligger hos 
bruseksjonen hos Statens Vegvesen.  
 
Gamle Årnes bru 1909 – 1958 lå noe lenger nord for dagens bru. Fundamenter ute i Glomma er 
delvis bevart etter den gamle brua, og kan trolig benyttes ved etablering av en frittstående gangbru. 
Kvaliteten og egnetheten på de gamle fundamentene og brukarene må utredes.  
 
Kostnaden ved opprusting av dagens bru vil trolig være en trededel eller fjerdedel av etablering av 
ny bru, men dersom broen viser seg å være dårlig egnet kan kostnadene bli tilnærmet den samme. 

Konklusjon 

Tilrettelegging for gående og syklende over Årnes bru bør prioriteres. Aktuelle alternativ for 
etablering av trygg gangforbindelse over Glomma bør utredes både med hensyn til kostnad og 
gjennomførbarhet. 
 
Ved et forprosjekt som utreder muligheten for utvidelse av dagens brukonstruksjon bør muligheten 
for ny separat gangbru bygget på fundamentene til gamle Årnes bru utredes parallelt, og 
kostnadsforskjellen klargjøres. 
 
Retningslinje for opparbeidelse av gangforbindelse over Glomma innarbeides i kommunedelplanen. 
Gangforbindelsen skal enten utføres som en oppgradering av eksisterende Årnes bru, eller som en 
separat gangbru bygget på de gjenværende fundamentene av gamle Årnes bru fra 1909. 

Gamle Årnes bru 1909 sett fra vestsiden av Glomma. 
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Bom i Runnivegen 

Problemstilling 
Det skal vurderes om Runnivegen mellom Årnes sentrum og Runni skal være stengt med bom som 
i dag, eller åpnes for trafikk. Dersom Runnivegen åpnes for trafikk skal det tas stilling til vegens 
utforming og om det skal etableres fortau. 
 
I forbindelse med nylig vedtatt reguleringsplan for Årnes kirke var spørsmålet omkring bommen et 
sentralt tema. Ved 2. gangs politisk behandling av reguleringsplanen ble det fattet vedtak om å 
fjerne bommen. Denne avgjørelsen er av et slikt omfang, med stor betydning for den trafikale 
situasjonen mellom Årnes sentrum og Runni, at den ville kreve en ny og mer omfattende 
høringsrunde. Det ble derfor besluttet å flytte denne avgjørelsen inn i kommunedelplan for Årnes. 

Vurderinger 
(hentet fra saksutredning ved 2. gangs 
behandling av reg.plan for Årnes kirken) 
 
Kirkelig fellesråd ønsker at bommen fjernes 
slik at adkomst til kirken kan skje både fra 
sentrum og fra Runni. En slik løsning vil øke 
tilgjengeligheten til kirken og avlaste for den 
trafikale problematikken ved store tilstelninger 
i kirken. Det ville da være enkelt å benytte seg 
av Runnivegen til parkering. Runnivegen har 
en bredde som kan tillate sideparkering.  
 
Nes kommune ønsker ikke å fjerne bommen 
av trafikale hensyn. Runnivegen, via 
Kirkevegen, var tidligere hovedferdselsåre inn 
i Årnes sentrum fra nord. Ved å åpne for 
gjennomgangstrafikk har vi åpnet den korteste 
veien fra Runni-området til Årnes sentrum. 
Dette vil medføre en betydelig 
gjennomgangstrafikk i gateløpet. Det er stor 
trafikal aktivitet på Runni som i dag 
kanaliseres ned i Droggedalen og rundt Årnes 
sentrum.  
 
Runnivegen og Kirkevegen er i dag veletablerte rolige boliggater uten gjennomgangstrafikk. 
Bomiljøet og gateløpet er ikke tilpasset den trafikkøkningen fjerning av bommen vil medføre. 
Dersom bommen fjernes bør gateløpet smales inn, for å senke hastigheten, og fortau etableres for 
å gi tilstrekkelig trafikksikkerhet langs den viktige skoleveien. 
 
I trafikkanalyse gjennomført av Rambøll (2005) i forbindelse med siste rullering av kommuneplanen, 
ble det foreslått å flytte bommen ca 180 meter nordover Runnivegen. På denne måten vil det være 
mulig å benytte Runnivegen med den muligheten denne har til etablering av sideparkering dersom 
parkeringsplassen til kirken skulle bli full.  
 
Den administrative konklusjonen ved behandling av reguleringsplan for Årnes kirke var å 
opprettholde bommen omtrent på samme sted som i dag. Besøkende til kirken som kommer fra 
Runnivegen kan da parkere på opparbeidede plasser rett foran bommen, eller sideparkere i 
Runnivegen. Runnivegen blir også i dag brukt til parkering for besøkende til kirken. 
 

Konklusjon 

Politisk vedtak om fjerning av bommen i Runnivegen følges opp og legges ut til offentlig ettersyn. 
Det foreslås å legge inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene om at fortau må etableres for å sikre 
trygg skoleveg før bommen kan fjernes. Aktuell vegstrekning for krav om fortau er Kirkevegen fra 
opparbeidet gatebruksplan til bommen og Runnivegen til barne- og ungdomsskolen.   
 
 

Kirkevege n 

Runnivegen  

Bom  
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T E K N I S K   I N F R A S T R U K T U R 
 

 

Avløp - ledningskapasitet 

Bakgrunn 

Kloakk 
Eksisterende ledningsnett gjennom Årnes sentrum og overføringsledningen fra Årnes sentrum til 
Fjellfoten renseanlegg har begrenset kapasitet med hensyn til ytterligere utbygging på Årnes. Tidlig 
90-tall ble flere kloakkrenseanlegg nedlagt og all rensing samlet på Fjellfoten renseanlegg via 
overføringsledninger. Avløp fra kommunens nordre deler blir pumpet til Runni øst, herfra blir det 
sluppet inn på hovednettet som følger rv 175, passerer gjennom Årnes sentrum og pumpes så 
videre til Fjellfoten RA. Økende befolkning i Årnes sentrum medfører behov for frigjøring av 
kapasitet i  
sentrumsledninger og nedstrøms nett mot Fjellfoten renseanlegg. 

Overvann 
Avløpsnettet i Årnes sentrum er i hovedsak bygget opp med separatsystem, dvs. kloakk og 
overvann/drensvann i adskilte ledninger. De fleste bekker innenfor planområdet går i lukkede 
løsninger med utløp til Glomma. Overvannssystemenes primære oppgave er å ta vare på avrenning 
fra bebygde områder, og å beskytte bebyggelse mot avrenning fra tilstøtende areal. De vanlige 
tekniske løsningene for avledning av overvann med grøfter, rør, sluk og rister, tar gjerne sikte på å 
lede overflatevannet hurtigst mulig til sikkert avløp. Det oppleves i dag endringer i klima som gir 
større nedbørsintensitet over korte tidsintervall. Dette medfører ofte store støtbelastninger i 
ledningsnett og vassdrag, og forstyrrelser i den naturlige vannbalansen i området ved uttørring m.v. 
En får ikke dratt nytte av selvrensingsevnen i grunn og vassdrag når overvannet ledes inn på det 
ordinære avløpsnettet. 

Vurdering 
Kloakk 
Aktuelle tiltak er vurdert å være oppdimensjonering av hovedledningen Løken-Vangerud, etablere 
ny pumpestasjon ved Vangerud og ny trykkledning i Glomma frem til Fjellfoten. Det er samtidig 
nødvendig å sanere eksisterende fellesledninger på Runni for å få et ensartet anlegg med 
begrenset  
tilførsel av fremmedvann. 

Overvann 
De tradisjonelle overvannsløsningene kan medfører både flomproblemer og økt forurensning av 
vassdragene, i tillegg til redusert grunnvannstand i det bebygde området. Slike løsninger innebærer 
dessuten store investeringer i ledningsnett. I mange tilfelle vil lokal infiltrering og magasinering av 
overvann kunne gi både bedre og billigere løsninger enn de tradisjonelle med avløp til 
ledningsnettet. Dette avhenger riktignok av de hydrologiske forholdene. Det er i hydrologiske 
innstrømningsområder, som ligger øverst i et felt og har et lavt grunnvannsnivå, at 
overvannshåndtering i form av infiltrering er mest aktuelt. I hydrologiske utstrømningsområder vil 
infiltrering medføre hevet grunnvannsnivå, noe som sjelden vil være ønskelig. Også i 
utstrømningsområder kan det imidlertid være aktuelt å lage kunstige fordrøyingsmagasiner ved å 
utføre veifyllinger, parkeringsarealer m.v. slik at de forsinker avrenningen til vassdrag. Flere 
kommuner har i de senere år lagt større vekt på å utnytte mulighetene for lokal håndtering av 
overflatevann, men fortsatt dominerer nok i praksis de tradisjonelle løsningene. 

Konklusjon 
Kloakk 
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet for kommunedelplan Årnes før 
ny  
overføringsledning for avløp til Fjellfoten renseanlegg er etablert.  

Overvann 
Overvannshåndtering ved lokal infiltrering i stedet for via avløpsnettet der forholdene ligger til rette 
for det, kan bidra til reduserte flom- og forurensningsproblemer i vassdrag, reduserte kostnader 
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innenfor avløpssektoren, og dessuten til vedlikehold og fornyelse av grunnvannsressurser. 
Prinsippet om lokal infiltrering av overvann er så viktig for vassdrag og grunnvann at det bør komme 
til uttrykk ved de nye boligområdene innenfor planområdet.   
 

Brann og redning 

Bakgrunn  

Brannvernberedskapen må dimensjoneres i samsvar med tettstedets størrelse og fremtidig vekst. 
Dette tilsier at det innenfor planperioden kan være aktuelt å vurdere utvidelse av eksisterende 
brannstasjon og/eller etablere ny brannstasjon med alternativ lokalisering.  
 
Årnes tettsted med ca 4000 innbyggere er i dag dekket med et deltidsbrannvesen hvor hele 
brannstyrken bor innenfor et minstekrav til oppmøtetid. I tillegg har kommunen gjensidig 
bistandsavtale med alle brannvesen på Romerike og noen i Hedmark.  
Økende befolkning vil medføre krav om dagskasernert beredskap med vaktordning, som igjen 
medfører behov for større brannstasjon. Innslagpunkt for slikt krav er 8000 innbyggere. Tidspunkt 
for når dette kravet slår inn for Årnes vil være avhengig av utbyggingstakt for planlagt boligtilvekst, 
samt hvilke tilgrensende boligfelt som brannfaglig skal regnes inn i tettstedet Årnes (eks. 
Tomteråsen, Fjellfoten).   

Vurdering 
Nes Brann- og redningsvesen vurderer eksisterende lokalisering av brannstasjon å være gunstig 
med dagens vaktordning, samtidig som lokalene er for små og medfører behov for lagring av utstyr 
flere steder. Plassmangel og fremtidig behov for dagskasernert vaktordning  
kan medføre behov for ny brannstasjon i planperioden.  

Alle områder avsatt til byggeområder i planforslag for kommunedelplan kan vurderes til formålet. 
Viktige vurderingskriterier vil blant annet være utrykningstid og fremkommelighet i forhold til 
vegstandard, og trafikkbelastning. Nes Brann- og redningsvesen vurderer området mellom Statoil 
og  
Prestegårdshagen å være aktuell lokalisering for ny brannstasjon.  

Nes Brann- og redningsvesen har behov for egen båtplass for redningsbåt. Sentralt i Årnes bør det 
tilrettelegges for helikopterlandingsplass. Det er i dag ingen steder i Årnes sentrum avsatt eller 
egnet til dette formålet. 

Konklusjon 
Ny brannstasjon 
Dersom befolkningsøkningen i planperioden medfører behov for oppgradert brannvernberedskap 
og derved ny brannstasjon skal dette vurderes i egen planprosess hvor aktuelle 
lokaliseringsalternativ innenfor byggesonen skal vurderes.  
 
Brannslokkevann 
Det må etableres tilstrekkelig brannvannforsyning, samt ansvar og rutiner for nødvendig vedlikehold 
av brannvannsledninger med brannhydranter og kummer. 
 
Tilgjengelighet og fremkommelighet 
Brannvesenets utrykningskjøretøy må være dimensjonerende for alle veier slik at nødvendig 
adkomst og tilgjengelighet sikres. Kommunedelplanens retningslinjer sikrer dette dokumentert og 
gjennomført ved alle nye utbyggingsprosjekt. 
 

Varmekilde 

Kommunen ønsker å tilrettelegge for miljøvennlig energibruk og oppvarming, jfr. Vedtekt til plan- og 
bygningsloven § 66a om tilknytning til fjernvarme i Årnes sentrum. Årnes Fjernvarme AS har sitt 
vedtatte konsesjonsområde med tilknytningsplikt som i hovedsak dekker de sentrumsnære 
områdene.  

Plan- og bygningsloven er under revisjon, og når ny planlov gjøres gjeldende vil denne bli styrende 
for valg av energiløsning ved utbygging. 
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B L Å – G R Å – O G  G R Ø N N   S T R U K T U R  
 

 

Bakgrunn 
Med blå- grå- og grønn struktur menes alle ubebygde areal med betydning for utopphold, 
stedsopplevelse og ferdsel for myke trafikanter og stedsopplevelse. Sammenhengende blå- grå- og 
grønn struktur i tettstedet bør styrkes for å gi sammenheng med det omkringliggende landskapet og 
innad i tettstedet. Sammen med gatenett, veier og plasser tilrettelagt for myke trafikanter medvirker 
den grønne strukturen til å gi god kommunikasjon og tilgjengelighet, gi gode sosiale møtesteder, 
gode rekreasjonsmuligheter og bedret helse og trivsel i befolkningen.  
 
Kommunedelplanen har som målsetting å styrke den blå- grå- og grønne strukturen, styrke 
tilgjengeligheten for myke trafikanter internt i tettstedet, sikre muligheten for gode møteplasser, og 
knytte disse tre faktorene sammen til en helhet. Den blå- grå og grønne strukturen går på tvers av 
tettstedsinndelingen, er ment å knytte tettstedet sammen, og behandles derfor i dette kapittelet for 
hele tettstedet samlet og på tvers av de tre definerte sonene Stasjonsbyen, Årnes sentrum og 
Byggesonen. 
 
Nes kommune har gjennom tidligere planvedtak sikret gode og sammenhengende grønne soner i 
form av naturområder, friområder, parker, lekeplasser, idrettsanlegg og kirkegård.  
 
 
 

Blå- grå- grønn struktur (vann, gater/ gang- og sykkelveger/ plasser og grønne områder) Eksisterende 
overordnet grønnstruktur sikret i kommunedelplanens arealdel og reguleringsplaner er markert med grønt. 
Eksisterende og fremtidige viktige ganglinjer er markert med gult. Åpne plasser er markert med blått. 
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Grønnstruktur 

Den grønne strukturen kan videreutvikles ved å skape bedre sammenheng og sikre opparbeidelse 
gjennom rekkefølgekrav og retningslinjer.  
 
Forslag til undergang under jernbanen ved Gorolundevja vil knytte sammen de søndre delene av 
tettstedet. Ved fremtidig boligutvikling på Drognes-jordet bør det sikres et gjennomgående 
grøntdrag mellom undergangen og utmarksområdene i øst. Dette for å sikre en sammenhengende 
grønnstruktur og forbindelse mellom elveområdene i vest og utmark i øst.  
 
Trekanten brukes som betegnelse på den gamle torgplassen på Årnes, parkeringsarealet mellom 
rådhuset, Schiefloegården, Grøndalbygget og Jahrgården. Parken er vedtatt i gjeldende 
reguleringsplan for Årnes sentrum. Ved siden av å fungere som en grønn lunge kan parken få en 
viktig funksjon som grøntareal / leke- og oppholdsareal for beboere i sentrum som i dag har liten 
tilgang til felles uteoppholdsareal i nær tilknytning til bolig. Tilrettelagt for lek og opphold kan parken 
også gi rom for noe høyere utnyttelse i deler av sentrum. Rekkefølgekrav tilknyttet boligutvikling i 
sentrum kan fremskynde opparbeidelse. Det kan eventuelt etableres en frikjøpsordning hvor 
innskuddet brukes til opparbeidelse av parken. 
 
De elvenære områdene definert som elvepromenaden er sikret som offentlig tilgjengelig areal i 
reguleringsplan for Årnes Strand og Årnes Brygge, Glomma terrasse, samt kommuneplanens 
arealdel og gjeldende kommunedelplan for Årnes. Gjeldende planer har avsatt arealet til friområder, 
med gjennomgående turvei, allmennyttig formål, småbåthavner og område for bevaring av planteliv. 
 
Elvepromenaden har en bruk som er i overensstemmelse med gjeldende planer med parkområder, 
men er allikevel forholdsvis lite tilrettelagt/opparbeidet og derved lite brukt. De elvenære områdene 
sør for Årnes bor har dårlig kommunikasjon med de sentrale deler av tettstedet tilknyttet jernbane-
stasjonen. En viktig utfordring er derfor å knytte grøntarealene langs elva nærmere sammen med 
tettstedet forøvrig. Hjemlede rekkefølgekrav i vedtatt reguleringsplan for Årnes Strand-Årnes brygge 
sikrer opparbeidelse av elvepromenaden parallelt med fremtidig utbygging langs Nedre Hagaveg. 
 
Opparbeidelse av vedtatt undergang ved jernbanestasjonen er spesielt viktig for å øke 
attraktiviteten og tilgjengeligheten til elvepromenaden og elverommet og forbindelsen mellom nye 
boligområder på Årnes strand og senrumsfunksjoner øst for jernabanen. Viktigheten av 
undergangen bør derfor gis en ytterligere fokus og prioritering i kommunedelplanen. 
 
Turvegen langs Glomma videre nordover med gangbro ut til holmene er en viktig forlengelse av 
elvepromenaden. Turvegen er mye brukt. Forlengelse av turvegen mot Hennisand ligger inne i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Elveparken defineres her som området 
mellom Årnes bro og Årnestangen, 
inkludert Bautaplassen. Gjennom 
reguleringsplan for Årnes brygge og 
Årnes strand ligger det et plankrav på 
den del av Elveparken som er regulert til 
allmennyttig formål kombinert med 
friområde. På dette området er det tillatt 
oppført bygg i henhold til 
reguleringsplan, som hovedsakelig skal 
være tilgjengelig for allmennheten og 
hvor utearealene skal opparbeides som 
park. Når plankrav utløses bør hele 
området Elveparken innlemmes i planområdet. Samlet plan utarbeides for å sikre helhet og en best 
mulig utnyttelse av hele parkområdet. Parken må planlegges på en slik måte at den gir rom for 
store arrangementer ved for eksempel Elvefestivalen og Årnesdagene. 
 
Møtested tilpasset ungdom med aktiviteter som skateboardanlegg bør utredes spesielt når plan for 
Elveparken skal utarbeides. 
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Gang- og sykkellinjer 

Fortausetablering i gatebruksplanen og andre deler av sentrum har bidratt til god tilgjengelighet 
sammen med etablering av gang- og sykkelveger langs Rv 175 i Droggedalen og Fv 478 Øvre 
Hagaveg.  
 
Viktige sentrumsområder på Årnes ligger sentralt i tettstedet og gode ganglinjer hit vil naturlig knytte 
hele tettstedet sammen. I dag er det spesielt jernbanen som fremstår som en barriere som deler 
tettstedet i to. Dårlig trafikksikkerhet på Svarverudvegen er også en barriere for den delen av 
tettstedet. Kommunedelplanen søker spesielt å sette fokus på disse problemstillingene gjennom å 
løfte behovet for trafikksikkerhet langs Svarverudvegen og undergang ved stasjonen, samt foreslå 
fremtidig jernbaneundergang ved Gorolund.  
 
Elvepromenaden gir viktig gangforbindelse nord-sør i tettstedet og er ved rekkefølgekrav i 
gjeldende regulering sikret opparbeidelse parallelt med utbygging. 
 

Torg og møteplasser 

Torg og møteplasser i sentrum har vært etterspurt i flere innspill i planprosessen. Disse er viktige 
både som en del av en struktur som tilrettelegger tettstedet for myke trafikanter, men er også 
spesielt viktig for den funksjonen sentrumsområdet skal ha som handelssenter og møtested i Nes 
kommune.  
 
De stedene som fungerer som samlingspunkter i Årnes sentrum i dag er inngangsparti til BB-
senteret, indre torg i BB-senteret, området Solberggården-Grøndalgården og Ånerudgården med 
uteservering, stasjonsområdet med MIX kiosken, kulturhuset med Årnes gamle skole, ENN-senteret 
med Nikolaisen Konditori og delvis det indre kvartalet mellom Rimi og Roma brusshop.  
 
Opparbeidelsen av gatenettet i forbindelse med gatebruksplanen har skapt tilrettelagte møteplasser 
i form av benker og små plasser. Det finnes i dag ingen torg, større eller møteplasser godt 
tilrettelagt og opparbeidet for allmenn tilgjengelighet i Årnes sentrum.  
 
Funksjoner og hensyn som bør ivaretas ved lokalisering og tilrettelegging av offentlige møteplasser 
og uterom kan deles i to kategorier – hverdagsplassen og festplassen. 
 
Hverdagsplassen(e): 
- der man treffer venner og bekjente 
- slår av en prat  
- alle kan sette seg ned og slappe av på en benk 
- ta en kaffe på cafe  
- treffe tilfeldige forbipasserende  
- se og bli sett 
- små konserter og arrangementer 
- der mindre barn kan leke og bevege seg 

skjermet for biltrafikk 
- torghandel og salgsboder 
 
 
 
Festplassen: 
- plassen for de store arrangementene.  
- konserter 
- publikumsområde elvefestivalen, festivaltelt, 

utesene 
- Årnesdagene – utendørs salgsområder 
- tivoli - sirkus 
 
 
 
 
 

Hverdagsplassen må ligge sentralt slik at den blir et 
naturlig stoppested ikke bare for de som avtaler å 
møtes her, men også for forbipasserende som har 
andre ærender i sentrum. Plassen bør innby til 
opphold og være et hyggelig rom i bybildet. Årnes 
bør ha flere hverdagsplasser av forskjellig 
størrelse, men vektlegge et sentralt offentlig uterom 
/ torg / ”bypark”. Mindre hverdagsplasser knyttet til 
inngangsparti og felles ute-/lekeområder er naturlig 
å sikre i forbindelse med nye utbyggingsprosjekt i 
alle deler av tettstedet. 
 

Festplassen må være stor, være fleksibel i forhold 
til midlertidige installasjoner, og samtidig være 
funksjonell, estetisk tiltalende og brukervennlig 
utenom arrangementer. Plassen bør ligge med kort 
avstand til sentrumsfunksjoner da arrangementer 
som regel er knyttet opp til aktivitet i sentrum.  
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Kartillustrasjon som viser 
hovedelementene  
i blå- grå- og grønn 
struktur i de mest 
sentrale deler av 
sentrumskjernen. 
Elveparken er vurdert 
egnet som tettstedets 
festplass. 
 

Hverdagsplassen og festplassen har ulike funksjoner som kan være motstridende.  
 
En stor åpen plass kan fort virke tom og lite tiltrekkende som hverdagsplass i et sentrum med 
forholdsvis liten folkemengde. Folk trekker ofte dit hvor man opplever felleskap med andre 
mennesker. Jo større plass, jo flere mennesker må til før man opplever dette fellesskapet. To 
separate møteplasser i et lite sentrum kan også virke mot sin hensikt. Enten blir det færre 
mennesker på begge plassene, eller så velger befolkningen den ene plassen mens den andre blir 
liggende tom.  
 
De mest sentrale delene av Årnes sentrum, der hverdagsplassen bør ligge for å dekke sin funksjon, 
er regulert til byggeformål, og godt egnet til fortetting og videreutvikling av sentrumsfunksjoner som 
handel, servicerettet næring og bolig. Rom for utvikling av disse funksjonene er viktige for å skape 
et levende sentrumsområde.   
 
Elveparken som er regulert til friområde og allmennyttig formål kan gi rom for festplassen som en 
integrert del av parkområdet. Tilgrensende, fremtidig, innfartsparkering på nedsiden av jernbanen 
kan tas i bruk ved spesielt plasskrevende tilstelninger. En festplass her vil i det daglige fylle sin 
funksjon som friområde, rekreasjonsområde eller parkering, og ikke være et konkurrerende torg til 
en mer intim hverdagsplass i sentrumskjernen. 
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Illustrasjonsskisse som 
viser områder prioritert for 
utvikling av grå- grønne 
offentlige utrom tilrettelagt 
som sosiale møtesteder for 
lek, uteopphold,og med 
mulighet for uteservering 
og torghandel 

Den offentlige møteplassen - hverdagsplassen bør ligge i de mest sentrale delene av Årnes 
sentrum, tilknyttet viktige kommunikasjonslinjer. Regulert park på Trekanten foreslås opparbeidet 
spesielt med tanke på lek og opphold for beboere i sentrumsområdet med liten tilgang til nære 
grøntarealer. Parken vil også fungere som en møteplass, og det er viktig at parken og 
hverdagsplassen ikke blir konkurrenter. Stasjonsbyen med sin historiske identitetsverdi, gamle 
bygårdsbebyggelse med åpne rom mellom husene har potensial til å danne hyggelige rammer rundt 
et torg eller møteplass. Plassen mellom Solberggården og Ånerudgården utpeker seg i dag som et 
rom av en viss størrelse, sentralt i Stasjonsbyen og godt orientert med hensyn til solforhold. Denne 
plassen har også god tilknytning til regulert park på Trekanten, stasjonsområdet med fremtidig park 
og jernbaneundergang og det sentrale handelsområdet med stort utviklingspotensiale i Roma-Rimi 
kvartalet. Det offentlige uterommet mellom Grøndahlgården, Solberggården og Ånerudgården er 
også i dag et viktig møtested i sentrum. 
 
Ved utvikling i stasjonsbyområdet fokuserer planen på viktigheten av at de bevaringsverdige 
gårdene får stå som selvstendige bygg, for å opprettholde den opprinnelige bebyggelsesstrukturen. 
Det foreslås videre i retningslinjene at plassen mellom Solberggården og Ånerudgården skal holdes 
åpen og opparbeides som torg eller møteplass. Dette torget vil inngå i en helhetlig grå-/grønn 
struktur sammen med Skolegata med gangsoner og gateplanting, samt fremtidig opparbeidet leke- 
og bypark på Trekanten.  
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Viktig ”grøntakse” gjennom tettstedet. Skolegata med Trekanten som fremtidig bypark tilrtettelagt 
for lek og uteopphold. Torg/offentlig møteplass i området Grøndahlgården – Solbergården- 
Ånerudgården. Hvit pil indikerer forlengelse av aksen ned til Elveparken og Årnestangen ved 
fremtidig undergang under jernbanen. Dersom aksen prioriteres primært for gående kan det tillates 
utstrakt torghandel og uteservering. Blå pil indikerer Droggas løp hvor muligheten for å igjenåpne 
elveløpet bør vurderes. Dersom elveløpet ligger for lavt til hensiktsmessig å kunne igjenåpnes bør 
det vurderes muligheten for å opparbeide vannarrangement/overflatederenering som illustrerer 
elveløpet gjennom denne delen av sentrum.  
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Å R N E S   S E N T R U M 
 
 

Bakgrunn 
Kommunesenteret Årnes er bosted for 4000 innbyggere og er kommunens tyngdepunkt for handel, 
næring, kulturliv og kommunale tjenester.  
 
Årnes ligger i forholdsvis kort avstand til de større handelssentre Jessheim og Lillestrøm. Mange av 
kommunens innbyggere velger i dag å reise til disse stedene for å handle eller oppsøke 
sentrumsfunksjoner fremfor å reise til Årnes. Dette sannsynligvis både fordi stedene har et større 
tilbud, fordi de for enkelte deler av kommunen topografisk og kommunikasjonsmessig har like god 
tilgjengelighet hit som til Årnes, og fordi de i den daglige arbeidssituasjonen pendler til eller forbi 
disse stedene og knytter sine bånd dit.  
 
Årnes har et helt annet innbyggertall og geografisk plassering i forhold til overordnede nasjonale 
kommunikasjons- og sentrumsfunksjoner som Oslo, Gardermoen og E6. Årnes ligger heller ikke 
nær nok til Rv 2 at det faller helt naturlig å stoppe innom for bilister på vei gjennom kommunen. 
Årnes har derfor ikke de samme rammebetingelsene som Lillestrøm, Jessheim og Kongsvinger til å 
konkurrere med disse i størrelse.  
 
Årnes har er en unik beliggenhet langs Glomma med en lang og offentlig tilgjengelig 
elvepromenade, et regionalt og lokalt stoppested for jernbanen, en lesbar historie, et 
bevaringsverdig bygningsmiljø, en intim og hyggelig sentrumskjerne med utviklingsmuligheter og 
potensial, en påkostet og opparbeidet gatestruktur, et aktivt kulturliv, en levende handelsstand, 
gode rekreasjonsmuligheter og omkranset av et storslagent kulturlandskap.  
 
Ved å være disse verdiene bevisst i videreutviklingen av sentrumsområdet kan de videreutvikles 
som varemerke for Årnes. Årnes har potensial til å bli et kommunesenter som trekker folk, ikke på 
grunn av sin størrelse, men på grunn av sine kvaliteter og særpreg, og som en hyggelig bygdeby. 
 

Målsetting 
Det overordnede målet for utvikling av Årnes som kommunesenter bør være å styrke stedets 
funksjon som et godt sted å bo, et attraktivt møtested og handlesenter for beboerne på Årnes, for 
innbyggerne i hele Nes kommune, og for tilreisende som ønsker å besøke et hyggelig tettsted med 
gode kvaliteter, særpreg og sjel. 
 

Plankrav 
Det bør stilles plankrav ved utbygging i Årnes senterområde som sikrer at utvikling skjer i lys av en 
helhetlig tettstedsutvikling. Regulerings- og bebyggelsesplaner bør avgrenses slik at de tar med seg 
tilhørende intern infrastruktur og tilgrensende arealer som det er naturlig å se prosjektet i 
sammenheng med for å skape funksjonalitet, helhet og sammenheng i tettstedet. Områder som det 
er vurdert spesielt viktig å behandle som helheter i plansammenheng er foreslått sikret gjennom 
krav i bestemmelsene til kommunedelplanen 
 

Utviklingsmuligheter og byggehøyder 
Tidligere planvedtak i Årnes sentrum har fastsatt byggehøyder på 3 til 4 etasjer. Unntak er deler av 
reguleringsplan for Årnes stand og Årnes brygge (2004) hvor det åpnes for fem etasjer. Målsetting 
om mer folkeliv i sentrumsområdet, styrking av sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt samt 
innspill i planprosessen, taler for å åpne for en høyere utnyttelse i de sentrale delene av tettstedet 
hvor større bygningsvolum ikke vurderes å forringe visuell fjernvirkning, stedsidentitet og historisk 
særpreg.   
 
Basert på analyse av visuell fjernvirkning, og siktlinjer mot kirke og markeringsbygg i sentrum samt 
vurdering av bygningsvolum i forhold til målsetting om å opprettholde og å ivareta stedets 
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kulturhistoriske kvaliteter og særpreg er det vurdert at det i følgende delområder kan åpnes for inntil 
5 etasjer fra gatenivå til møne: S3, S4, S5 og S6. Økt byggehøyde gir skjerpet krav til arkitektonisk 
stedstilpassning i og med at eksisterende bebyggelse er på inntil 4 etasjer. Økt byggehøyde gir 
også økt utfordring med hensyn til det å ivareta siktlinjer og visuell kvalitet for viktige 
markeringsbygg som også har stor identitetsbærende betydning i Stasjonsbyen og sentrum for 
øvrig – dette gjelder for eksempel Årnes gamle skole og Apotekergården.  
 
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, 
søkes det skapes en dynamikk i 
bebyggelsesstrukturen. Det er viktig å 
fremheve at ved nye byggeprosjekter i 
sentrum gjelder et omfattende 
dokumentasjonskrav og entydig krav om 
regulerings-/bebyggelsesplan som sikrer et 
godt visuelt beslutningsgrunnlag og åpne 
politiske planprosesser med offentlig 
medvirkning før arkitektonisk utforming og 
byggehøyder fastsettes.  
 
Områdene hvor 5 etasjer tillates gir økt 
utviklingsmulighet for bolig og næringsliv, 
som skaper mer liv og attraktivitet i sentrum 
med gode servicefunksjoner og kort vei til 
kollektivtilbud. Områdene hvor regulerte 
byggehøyder bevares sikrer lys og luft til 
sentrum, og bevarer stedets identitet, 
siluettvirkning og småbykarakter.  
 
Økt utbyggingsmulighet i sentrum vil på sikt være med å minske presset på høyere utnytting 
innenfor området definert som Stasjonsbyen og på nye utbyggingsområder utenfor byggesonen.  
 
Med bakgrunn i hovedintensjon om å ivareta historisk og landskapsmessig særpreg og 
stedsidentitet som småskala Stasjonsby er byggehøyde på inntil 5 etasjer vurdert som stedets 
tålegrense. 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. Etasjehøyder og total 
byggehøyde i meter fastsettes i bebyggelses-/reguleringsplan på bakgrunn av omfattende visuell og 
skriftlig dokumentasjon.     
 
Det har kommet inn innspill i planprosessen om behov for etablering av kjøpesenter (flere butikker 
under samme tak) for å styrke Årnes som handelssenter. Kommunedelplanen skal søke å styrke 
handelsnæringen i tettstedet. Kommunedelplanen skal også søke å styrke tettstedets offentlige 
funksjon og identitet. Ved å la målsettingene spille på lag og forholde seg til hverandre kan det 
utvikles et attraktivt tettsted. Kommunedelplanen tar derfor ikke stilling til om utvikling av 
handelsstanden bør innebære nytt kjøpesenter eller ikke, men dersom det blir lagt frem planer om 
et nytt kjøpesenter foreslås det å sette krav som sikrer integrering i tettstedet og tilgrensende 
arealer, sikre kontinuerlig kontakt med det offentlige rom og tilgrensende gatestruktur, og kreve til 
dokumentasjon som grunnlag for vurdering av kvalitet, byggeskikk og estetikk. 
 

Uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealer for beboerne i sentrum sikres i dag gjennom gjeldende reguleringsplaner. Det 
foreslås å legge inne en felles planbestemmelse for krav til uteoppholdsarealer som skal gjelde for 
all utbygging innenfor senterområdet slik at de samme kvaliteter sikres i alle boligprosjekter. Det 
foreslås at den samme bestemmelsen også skal gjelde for de nedre delene av utbyggingsområdet 
Drognes (B1), på grunn av dette boligområdets nærhet til sentrumsfunksjoner naturlige forlengelse 
av sentrumsbebyggelsen langs Øvre Hagaveg.  

Det foreslås å åpne for utbygging i inntil 5 etasjer i 
områdene merket S3, S4, S5 og S6. 
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Regulert parkområde Trekanten ligger sentralt i sentrumskjernen, og en opparbeidelse av denne for 
lek og opphold kan bli et positivt tilskudd til beboerne i sentrumsområdet. Se også under kapittelet 
Blå- grå- og grønn struktur. 
 

Møtesteder – plasser - torg 
Steder der folk kan møtes, slappe av, formidle budskap, underholde, eller oppsøke fellesskap har 
viktige funksjoner for å skape et godt sentrum. Temaet er utredet nærmere under kapittelet Blå- 
grå- og grønn struktur. 
 

Parkering  

Bakgrunn 
Behovet for drøfting av parkeringsforholdene på Årnes ble fastsatt i planprogrammet og ytterligere 
forsterket gjennom flere innspill til planarbeidet. Behovet for nye parkeringsplasser og fremtidig 
strategi for parkering i sentrum skal vurderes.  
 
Den visuelle opplevelsen av dagens sentrumskjerne er i stor grad preget av parkerte biler som flere 
steder i tillegg fremstår tilfeldig og kaotisk plassert. Sentrale og attraktive parkeringsplasser er ofte 
beslaglagt av langtidsparkerte biler til ansatte og pendlere med den følge at sentrumskjernen 
oppleves med dårlig parkeringskapasitet. BB-senteret/Kulturhuset og nye byggeprosjekt har 
parkeringskjellere som gir svært viktige bidrag til parkeringskapasitet og til å få bolig-
/ansatteparkering bort fra gater og plasser i sentrum. 
 
Det er gjennomført systematiske tellinger av parkerte biler i Årnes sentrum. Alle tallene er ikke 
klare, men tellingene viser at det er ledig parkeringskapasitet i Årnes sentrum. Mange av bilene er 
imidlertid langtidsparkert og burde ikke lagt beslag på de mest sentral parkeringsplassene. 
 
Fremtidig innfartsparkering er regulert på nedsiden av jernbanen med 56 plasser. Regulert 
undergang under jernbanen vil gi tilgjengelighet fra denne til stasjonen og sentrum. 
Parkeringsplassen er et kollektivtiltak og vil bli en aktuell parkering for pendlere. 
 
Dagens parkeringsplass på Trekanten er regulert til offentlig friområde og forutsettes opparbeidet til 
park og offentlig leke-/oppholdsareal i løpet av planperioden. 
 

Vurderinger 
Både næringsdrivende og besøkende til Årnes 
er lite tjent med at sentrumsparkering/ 
gateparkering benyttes av langtidsparkerere 
som enten jobber i sentrum eller pendler. 
Gateparkering bør først og fremst benyttes som 
kundeparkering. Tidsbegrensning på 
gateparkering bør vurderes. 
 
Kartet viser ulike lokaliseringer hvor 
parkeringsplasser er vurdert: 
 
1. Viser regulert innfartsparkering. 
2. Parkeringshus Årnes rådhus. 

Parkeringsplassen foran hovedinngangen til 
Årnes rådhus har dimensjoner og 
terrengforhold som kan gjøre den egnet for å 
grave seg ned og bygge parkeringshus i 2 
etasjer. Denne løsningen ville gi sentrale 
parkeringsplasser først og fremst egnet for 
langtidsparkering, men dette ligger så 

6 
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sentralt at det også vil være atraktivt til korttidsparkerende. 
3. Trekanten er påpekt som et mulig areal for parkering. På bakkenivå vil det være mulig å øke 

parkeringsutnyttelsen i forhold til dagens situasjon, men som en sentral plass midt i den gamle 
bebyggelsesstrukturen til stasjonsbyen er det vedtatte formålet park/torg mest aktuelt. Å bygge 
seg ned i bakken på dette området er lite gunstig på grunn av konstruksjoner i grunnen og 
dårlig utnyttbart areal. Skal området opparbeides til park er det også en fordel å unngå 
parkeringskjeller. 

4. Parkeringsplassen på vestsiden av rådhuset har blitt spilt inn som mulig areal for fremtidig 
parkeringshus. Området fremstår i dag som grønt og parkpreget, og med stor betydning for 
tettstedsmøtet fra Rv 175 over Årnes bro. Dette er også det eneste stedet Drogga fremdeles 
ligger i åpent bekkeløp. Vurdert isolert ut fra terreng- og arealforhold er området egnet til 
etablering av parkeringshus. 

5. Areal mellom Statoilstasjonen og jernbanen vurdert for etablering av parkeringshus. 
Terrengmessig ligger det her til rette for et 2 etasjes parkeringshus. Avstand til sentrum og 
estetikk er minuser for dette alternativet. Arealet er også vurdert attraktivt til andre 
arealbruksformål. 

6. Parkering langs Rv 175 har også tidligere vært vurdert. Et slikt alternativ vil virke noe usentralt 
uten kontakt med sentrumsområdet, gjøre inngripen i en av tettstedets overordnede 
landskapsformer. 

Vurdering 

Opparbeidelse av allerede regulerte innfartsparkeringsplasser bør gjennomføres og tidsregulering 
av gateparkering vurderes før nye tiltak iverksettes.  
 
Ved etablering av nye parkeringsplasser vil arealet foran rådhuset både gi et godt volum og nærhet 
til sentrum. Etablering av parkeringshus her vil ikke ha negative konsekvenser for sine omgivelser 
da det ligger i et allerede avlukket område mellom bygninger og nedsunket i terrenget. Dette 
området synes derfor mest egnet. 

Konklusjon 

Parkeringskapasiteten i Årnes sentrumsområde skal styrkes for å øke tilgjengeligheten til 
sentrumsfunksjonene. Det stilles krav om opparbeiding av parkeringsplasser paralellt med nye tiltak 
som genererer økt parkeringsbehov. Eksisterende parkeringsplasser i sentrum skal opparbeides og 
bevisst utformes til formålet for å gi god tilgjengelighet og bedret visuell opplevelse. 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.  
 
Nye byggeprosjekter i sentrumsområdet skal etablere parkering i kjeller/under bakkeplan.  
 
Ved behov for ytterligere parkeringskapasitet etter at tidsregulering av gateparkering er innført skal 
det utredes parkeringsanlegg under bakken foran rådhuset. 
 

Sagtomta byggeområde 

Sagtomta reguleres i dag av 
Reguleringsplan for Sagtomta som tar 
for seg hele området mellom Silovegen 
og Pakkhusgata fra rundkjøringen ved 
stasjonen til Årnes Kornsilo og Mølle. 
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2001 
med de forutsetninger som den gangen 
lå til grunn for planarbeid og 
tettstedsutvikling. Utbyggingsprosjekter 
på Sagtomta etter 2001 har forholdt seg 
til denne planen. Tettstedsutviklingen og 
forutsetningene for utvikling på 
Sagtomta har endret seg siden 2001, 
blant annet på grunn av transformasjon 
av Årnes strand – Årnes brygge 
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området, samt etablering av nytt kulturhus tilknyttet BB- senteret. Det i dag ubebygde arealet mot 
siloen er her blant annet regulert til kjøpesenter, noe som anses som lite aktuelt. For deler av 
området foreligger det allerede planer for boligutvikling.  

Helhetlig plan 
Det er viktig, for å sikre en god utbygging på de 
resterende delene av Sagtomtaområdet, at hele 
området vurderes samlet med tanke på infrastruktur, 
forholdet til tilgrensende arealer og formålsinndeling før 
planer for enkeltprosjekter kan vedtas.  
 
De deler av området hvor endelig bruk foreløpig er 
usikkert bør reguleres fleksibelt slik at det kan romme 
ulike aktuelle formål. Endelig bruk vil da avklares 
gjennom bebyggelsesplan når utbygging er aktuelt. 
Arkitekt Fredrik Torp har som del av arbeidet med 
kommunedelplanen laget en idéskisse som viser 
mulighet for bygging av svømmeanlegg på tomten 
nærmest siloen. Skisseprosjektet viser at tomten kan 
være egnet til dette formålet. På den nordre delen av 
området kan det derfor åpnes for mulighet til å anlegge 
svømmehall/ badeanlegg. 
 
På den delen av området som grenset til Årnes Kornsilo og Mølle må det tas spesielle hensyn i 
forhold til støy og forurensning ved utarbeidelse av regulerings-/bebyggelsesplan. Utredning i 
forbindelse med planarbeid må vise de faktiske forhold og rammebetingelser, og hvordan planen 
må utarbeides for å sikre at spesielt boligformål ikke kommer i konflikt med industrivirksomheten. Av 
hensyn til støy og støv må det være en buffersone uten boligformål i overgangen mot industrien.  

Atkomst nordre deler av planområdet og Siloen. 

Det har vært gjentagende innspill på at atkomst til Årnes Kornsilo og Mølle bør flyttes fra Silovegen 
til Pakkhusgata ved en forlengelse av denne. Årsaken til dette er ønske om bedre tilgjengelighet for 
store kjøretøyer og bedre trafikksikkerhet med mindre trafikk i Jernbanegata. 
 
Ny atkomst til siloen via undergang under jernbanen 
er vurdert, men anses som ikke gjennomførbart 
grunnet svært vanskelige terrengforhold. 
Dersom atkomst til siloen skal gå via Silovegen som i 
dag bør det sikres at kryssutformingen mellom 
Jernbanegata og Silovegen har en utforming som 
sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet til sitt bruk.  
 
Innspillet om ny atkomst til Siloen må sees i 
sammenheng med utvikling av de nordre deler av 
Sagtomtaområdet og framtidig atkomst til disse. En 
forlengelse av Pakkhusgata vil kunne gi en bedre 
helhetlig utnyttelse av Sagtomtaområdet med en 
videreføring av påbegynt kvartalsstruktur. En 
forlengelse av Pakkhusgata krever inngrep i eiendom 
bortfestet av ROM eiendom. Gjennomføring av et slikt 
tiltak er avhengig av eiendomsmessige avklaringer/ 
forhandlinger.  
 
Nyetablert boligbebyggelse langs Pakkhusgata vil bli 
berørt av ny atkomst til siloen ved økt trafikk og støy. 
Boligene har balkonger ut mot Pakkhusgata og den 
økte trafikken vil derfor redusere kvaliteten på 
boligenes uteoppholdsarealer. Økt trafikk forbi 
boligene i Pakkhusvegen må veies opp mot de 
positive effektene tiltaket vil gi, og det forutsettes at forlengelse av Pakkhusvegen innarbeides i 
regulerings- og bebyggelsesplaner for den videre utviklingen av Sagtomta. 



PLANFAGLIGE VURDERINGER 

49 

 



KOMMUNEDELPLAN  ÅRNES 2009-2021 

50 

S T A S J O N S B Y E N 
 
 

Avgrensning  

Den historiske bebyggelsen tilknyttet jernbanestasjonen, de 
eldste gateløpene som stråler ut fra stasjonsområdet og 
Tomta, samt den eldre bygårdbebyggelsen som ligger med 
langsiden mot disse gateløpene er kjernen i Stasjonsbyen. 
Årnes kirke strategisk plassert på åsryggen og med eldre 
villabebyggelse hevet i terrenget over den øvrige 
sentrumsbebyggelsen er en viktig del av stedets historie og 
særpreg. Stasjonsbyen er således en del av Årnes sentrum 
som ved å innlemme høyderyggen med Årnes kirke og 
villabebyggelsen også strekker seg utover det definerte 
sentrumsområdet og inn i byggesonen. Det er de 
eksisterende kvaliteter i Stasjonsbyen og potensialet for å 
videreutvikle og å understreke disse som gjør Årnes unik 
som tettsted på Romerike.  

 
Gateløpene fra Jernbanestasjonen, opp Jernbanegata og Skolegata understreker den historiske 
gatestrukturen som igjen har gitt grunnlag for en tilnærmet kvartalsstruktur i den videre 
tettstedetsutviklingen. Den luftige villabebyggelsen på høydedraget og bebyggelsen langs 
kirkevegen til og med Årnes kirken viser en viktig del av den historiske utviklingen som må sees i 
sammenheng med bygårdsetableringen rundt stasjonen. Høydedraget med kirken har en markert 
grønn silhuett som det er viktig å bevare som et kjennemerke for Årnes. 
 
Det henvises for øvrig til Stedsanalyse Årnes 2007 for en historisk gjennomgang av 
tettstedsutviklingen og derved begrunnelse for avgrensning av Stasjonsbyen.  

Bildet viser den mest sentrale delen av Stasjonsbyområdet 
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Stasjonsbyen er vist med skråskravur og merket 
S1 på kommunedelplankartet. 

Målsetting 

I hele Stasjonsbyen skal dagens særpreg med eksisterende bebyggelsesstruktur opprettholdes 
både ved bevaring av enkeltbygg og ved bevisste kvalitetskrav til nye prosjekter ved bebyggelses-
/reguleringsplan. Krav til estetikk, arkitektur og materialbruk gitt i reguleringsplan og 
kommunedelplan bør sikres innarbeidet i alle nye prosjekt. Det åpne rom mellom enkeltbygg og 
variasjon i fasadeutforming og etasjehøyder er en viktig del av dagens bebyggelsesstruktur som bør 
tilstrebes ivaretatt også ved fortetting og nybygg. 
 

Utviklingsmulighet og byggehøyder 

For Stasjonsbyen anbefales at gjeldende regulering 
videreføres. Kommunedelplanen innebærer derfor 
ikke sterkere vern eller større begrensning på 
utbygging og utvikling enn dagens planstatus tilsier. 
Generelt for sentrum gjelder at plankravet er skjerpet 
og krav til dokumentasjon utvidet for å sikre gode og 
offentlige prosesser rundt sentrumsutviklingen. 
 
Reguleringsplan for Årnes sentrum (22.06.99) 
hensyntar på en god måte den verneverdige 
bebyggelsen, og for den del av Stasjonsbyen som 
inngår i denne reguleringsplanen bør denne fortsatt 
være styrende for nybygg, tilbygg og ombygginger, 
både hva gjelder vern, byggehøyder, funksjonskrav, 
og bestemmelser for øvrig. Vedtatte byggehøyde er 
gesims på mellom 5,5m og 10,5m. Dette innebærer 
tre etasjer med mulighet for inntrukket fjerde.  
Følgende bygninger vedtatt som spesialområde 
bevaring videreføres i kommunedelplanen: 
Øiedsvoldgården, Schiefloegården, Årnes gamle 
skole, Apotekergården, Slettumgården, Solbergården,  
Grøndahlgården og Skysstasjonen. Nye bygg skal ha  
fasade i formålsgrense mot veg for å tydeliggjøre  
gatestrukturen ytterligere. 
 
Følgende krav til estetikk gjelder jfr. reguleringsbestemmelsene § 5: 

Bygninger i sentrum skal ha henvendelse (fasade og innganger) mot offentlige gater og 
plasser og de definerte private uterommene. Ved nybygg, tilbygg og ombygginger skal 
bebyggelsen tilpasses omgivelsene når det gjelder huskroppens dimensjoner, takform inkl. 
takutstikk, høyder, vertikal/horisontalt uttrykk, detaljeringsgrad, materialbruk og farger. Ved 
utvendig oppussing skal fargeplaner innsendes og godkjennes av kommunen.  
Nybygg, tilbygg og ombygginger i de nærmeste omgivelsene til bygninger med vesentlig 
verneverdi, skal ta hensyn til og skape mer enhetlig bygningsmiljø for bygningene.  

  
Kommunedelplanen bør tydeliggjøre de viktigste bygningenes verdi ved å sikre at fortetting av de 
åpne rommene mellom bevaringsverdige bygg ikke tillates, slik at byggene fortsatt fremstår som 
selvstendige enheter.  
 
Kommunedelplanen bør kunne åpne for at prosjekter hvor bevisst brudd med eksisterende utrykk 
og materialbruk er benyttet for å oppnå en tidsmessig ønsket kontrast kan tillates under forutsetning 
av at tilfredsstillende arkitektoniske kvaliteter kan dokumenteres ivaretatt ved behandling av 
reguleringsplan. Slike planer bør eventuelt gis strenge krav til dokumentasjon av estetikk, både for 
bygget og sammenhengen med omgivelsene.  

Hovedintensjon skal være at arkitektonisk og historisk særpreg i området definert som 
Stasjonsbyen skal ivaretas og at disse områdekvalitetene skal legges til grunn for den videre 
utvikling og fortetting i denne delen av tettstedet. Reguleringsplan for Årnes sentrum videreføres. I 
tilegg foreslås egne retningslinjer med dokumentasjonskrav for å sikre en god utvikling av hele 
området i tråd med intensjonen. Ved å videreutvikle kvaliteten og særpreget i de historiske 
gateløpene vil tilgrensende arealer kunne tåle en høyere utnyttelse.  
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B Y G G E S O N E N  
 

 

Boligutvikling 

Bakgrunn 

Krav og føringer i gjeldende kommuneplan 2005-2017 
- forutsetter gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5 -2% 
- opprettholde fortsatt stor vekst i boligbygging på Årnes 
- av hensyn til jordvern må fortettingspotensialet og områder allerede avsatt til utbygging utnyttes 

først 
- utbyggingsretning mot Fjuk og Fjellfoten 
- videre utvikling i retning Svarverud-Høyby krever trafikksikring for gående langs 

Svarverudvegen 
 
Tettstedet Årnes har hatt en boligtilvekst på ca 500 enheter siden 1997. Dette tilsier en årlig 
befolkningsvekst på ca 2,5 % eller ca 90 -110 personer dersom normtall på 1,8 – 2,2 personer pr. 
bolig legges til grunn for beregningen. Vedtatt befolkningsvekst på 1,5 – 2,0 % tilsier årlig vekst på 
ca 60 - 80 personer eller ca 35 boliger pr år. Tettstedet har altså hatt en større befolkningsvekst enn 
forutsatt ved tidligere kommuneplanvedtak. 
 
Nye boliger av variert type og størrelse er etablert i denne perioden, men de siste årene har en stor 
del av boligtilveksten skjedd i form av forholdsvis dyre leiligheter ved Glomma og i sentrumskjernen. 
Vedtatt satsing på fortsatt boligvekst sammen med det faktum at Årnes er omkranset av dyrka mark 
på tre sider og Glomma på den fjerde, tilsier at boligfortetting innenfor eksisterende byggesone må 
prioriteres. Estimert boligpotensial i områder allerede avklart til boligformål i regulerings- eller 
kommuneplan er ca 1200 enheter. 
 
Dagens tettstedsgrense ligger i overgangen til dyrka mark, dette tilsier også at nye byggeområder til 
bolig samt til nødvendige og samfunnsnyttige formål som skole, barnehage og idrettsanlegg vil 
komme i konflikt med jordverninteresser.  

Målsetting 
Det er en målsetting at det på Årnes skal kunne tilbys gode boliger for alle beboergrupper, dette 
innebærer at det må være variasjon både i boligtype/utforming, lokalisering og prisklasse.  
 
Kommunestyrets målsetting om fortsatt stor vekst på Årnes sammen med målsetting om størst 
mulig variasjon i boligtyper er bakgrunnen for å vurdere nye byggeområder til boligformål avsatt i 
kommunedelplanen.  

Vurdering 

Boligtilveksten på Årnes de siste ti årene viser god variasjon i boligtype samlet sett. Eksempler er 
eneboliger på Øvre Drognes, rekkehus og leiligheter i Møllerstua, og leiligheter med forskjellig 
størrelse og pris i sentrumskjernen. Fjellfoten ligger i akseptabel nærhet til tettstedet, og har en 
etablert tilhørighet til Årnes som nå også er forsterket ved bygging av gang-/sykkelveg langs Øvre 
Hagaveg. Fjellfoten har store tomtereserver som er regulert til formålet, og kan inngå i det totale 
boligtilbudet på Årnes. 
 
Gjennom medvirkningsopplegg og innspill til planarbeidet er det satt fokus på de siste årenes 
hovedvekt på dyre leiligheter i sentrumskjernen. Dette gir mangel på variasjon i boligtype og derved 
mindre variasjon i beboergrupper. Markedssegmentet representert ved for eksempel unge 
nyetablerte med dårlig økonomi og barnefamilier med ønske om hageparsell blir hevdet å ikke ha 
tilfredsstillende tilbud i boligmarkedet på Årnes i dag.  
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Nye områder til vurdering i 
kommunedelplanarbeidet 
 
B2:  
Drognes 2 – forlengelse av allerede avsatt areal til 
boligformål på Drognes. 
 
B3: 
Løkenjordet – forlengelse nordover av eksisterende 
boligfeltet på Høie. 
 
B4: 
Kjushagan – tilgrensende eksisterende 
eneboligbebyggelse. Kommunedelplanen foreslår 
området avsatt til nytt idrettsanlegg, grunneier 
ønsker vurdering av om kombinasjon med bolig kan 
være aktuelt. 
 
K1: 
Runni gård og gatekjøkken: 
Innspill til planarbeidet med ønske om endret 
arealbruk fra næring til også å omfatte boligformål. 
Ønske om etablering av leilighetsbygg. 
 

 

Boligpotensialet  

Arealkategori Områder Estimert 
boligantall 

Områder 
regulert til 
boligformål 
 

Hansengården (2007) 

Årnes Strand (2004) åpner for nybygg og transformasjon av eksisterende 
næringsbebyggelse.  
Planforslag for Raumnes brygge viser 150-200 boligenheter. 
3 leilighetsbygg på Årnes strand er under bygging, 65 leiligheter 

Sagtomta 
Saga Park har 56 leiligheter. Uregulert estimert til ca 100 enheter 

Rundkjøring rv 175/Årnes bro – Rimi (1999) 
Leilighetsbygg i fem etasjer på Rimi-tomta er innspill til kommuneplanen. 
Området er regulert til forretning/kontor.  
Boligformålet avklart ved §30 behandling i 2007. 

Årnes sentrum (1999) åpner for nybygg, ombygg/påbygg, fortetting. 
Krav om bebyggelsesplan for prosjekt med boligandel. 

30 
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150 
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ca 100 

Områder 
avsatt til 
boligformål i 
gjeldende 
kommuneplan 

Drognes 1  

Evang 

Kjusmoen-Furukollen 
(forutsetter fortau langs Svarverudvegen). 

Runni – ”Thune eiendommen” 

300 
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50-100 

Estimert boligpotensial i områder allerede avklart t il boligformål i regulerings- eller 
kommuneplan er enheter 

ca 1200 

Nye områder 
til vurdering  

Løkenjordet (B3) 

Drognes 2 (B2) 

Kjushagan (B4) 

Runni gård (K1) 

100 

400-600 

50 

30 

Totalt boligpotensial i planperioden 2009-2021   ca 2000 
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Vurdering av områder allerede avsatt til boligformål 

område gnr/bnr kort områdebeskrivelse planfaglig vu rdering 

Drognes 1 169/270 
170/2 

Dyrka mark - del av større 
sammenhengende kulturlandskap. 
Terrenget er hellende ned mot 
Øvre Hagaveg. 

Naturlig å se området i en helhetlig 
sammenheng med et evt. neste byggetrinn  

Evang 170/1 
170/94 

Langstrakt område mellom 
jernbanen/Evangvegen og 
høyspenttrase. Sørlig del er dyrka, 
nordlig del tidligere lagerplass for 
Nes Sag og Høvleri.  

Redusert bokvalitet som følge av nærhet til 
jernbane og høyspent. Planlagt ny undergang 
under jernbanen ved Gorolund. Utbygging 
utløser krav om etablering av ny vegtrase for 
Evangvegen samt kabling av høyspentledning 
- gir redusert gjennomførbarhet. 

Kjusmoen- 
Furukollen  Dyrka mark  

Fortettingsområde godt egnet til boligformål. 
Utbygging forutsetter at fortau etableres langs 
Svarverudvegen - gir redusert 
gjennomførbarhet. 
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Thune 
eiendommen, 
Runni 

 
Eksisterende næringsbebyggelse i 
gangavstand fra skole og 
sentrumsfunskjoner. 

Lokaliseringen gjør området godt egent til 
boligformål. Forutsetter sanering/ 
transformasjon av eksisterende bebyggelse -  
gir redusert gjennomførbarhet. 

Vurdering av nye områder til boligformål 

Drognes 2 169/4 

Dyrka mark i direkte forlengelse av 
allerede avsatt område til 
boligformål (B1). Større 
sammenhengende kulturlandskap 
med hellning ned mot Øvre 
Hagaveg og gårdstunet på 
Drognes. 

Del av sammenhengende og helhetlig 
kulturlandskap med sterke jordverninteresser 
og med estetisk og opplevelsesmessig verdi 
for tettstedet. Samsvarer med 
kommuneplanens vedtatt utviklingsretning 
mot Fjuk-Fjellfoten. Godt egnet til boligformål. 
Gangavstand til alle viktige målpunkt.  

Løkenjordet 150/2 

Dyrka mark i forlengelsen av 
eksisterende eneboligområde på 
Høie. Høyproduktivt kornareal med 
sterke jordverninteresser. 
Sannsynligvis et av kommunens 
eldste gårdsanlegg med 
bevaringsverdig tunbebyggelse. 
Grunneier ønsker området avsatt 
til boligformål 

Mulig adkomst via Høievegen. Attraktive 
utsiktstomter med nærhet til Glomma, ligger i 
gangavstand til sentrumsfunksjoner og 
buss/jernbane. 
 
Regional myndighet har tidligere hatt 
innsigelse til utbygging av Løkenjordet. 

Runni gård 
167/319 
167/80 
167405 

Sammensatt område avgrenset av 
Runnivegen og Leirvegen  -
eneboligtomter, gårdstunet på 
Runni gård og gatekjøkken. 
Konflikt mellom boligbebyggelse 
og næringsaktivitet som følge av 
støy og næringstrafikk på 
Leirvegen og Runnivegen. 
Gårdsanlegget er omkranset av 
industri og driftsbygningen mangler 
men området er fotsatt lesbart som 
gårdstun 

Områdets lokalisering i umiddelbar nærhet til 
skole og i gangavstand til sentrumsfunksjoner 
gir god egnethet til boligformål. Stort 
konfliktpotensial mht. næringstrafikk og støy 
fra tilgrensende næringsaktivitet. Egnethet til 
boligformål forutsetter tilstrekkelig 
støyskjerming mot eksisterende 
næringsaktivitet i nord.  
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Kjushagan 169/12 

Del av større sammenhengende 
kulturlandskap tilgrensende 
eksisterende villabebyggelse og 
Nes videregående skole Anbefalt 
til formålet idrettsanlegg i 
kommunedelplanen. Grunneier 
ønsker området også vurdert til 
boligformål. 

Høyproduktiv landbruksjord med sterke 
jordverninteresser. Del av større 
sammenhengende jordbrukslandskap med 
registrert kulturlandskapsverdi i gjeldende 
kommuneplan. 
Området er tilgrensende eksisterende 
villabebyggelse og med trygge ganglinjer til 
sentrumsfunksjoner. God egnethet til 
boligformål, også egnet til kombinasjon 
mellom idrettsanlegg, offentlig byggeformål og 
boligformål forutsatt krav om helhetlig plan 
som kan dokumentere at alle interesser er 
ivaretatt. 
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Konklusjon 
Allerede avsatte og sikrede areal til boligformål representerer et boligpotensial på ca 1000-1300 
boliger. For ca 250 av disse er gjennomførbarhet redusert som følge av høye utbyggingskostnader 
(krav om fortau langs Svarverudvegen, kabling av høyspent og transformasjon av 
næringseiendom). Usikker gjennomførbarhet også for deler av boligreserven på Årnes Strand/nedre 
Hagaveg som er knyttet til utvikling / transformasjon av eksisterende næringsbebyggelse. Estimert 
boligpotensial i områder allerede avsatt til formålet og med tilfredsstillende gjennomførbarhet i 
planperioden er ca 500-700 boliger. Dette tilsvarende en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 
ca 2,5 %. 
På bakgrunn av usikker gjennomførbarhet for deler av boligreserven, ønske om en mer differensiert 
og barnevennlig bebyggelse (rekkehus, frittliggende enebolig), og med bakgrunn i gjeldende 
kommuneplans målsetting om fortsatt vekst på Årnes, anbefales også Drognes 2 og Løkenjordet 
avsatt til boligformål for planperioden. Boligpotensialet for disse områdene representerer en 
befolkningsvekst på ca 1,0%. Totalt vekstpotensial for befolkning i planperioden blir ca 3,5 % og 
derved høyere enn vedtatt vekstrate i gjeldende kommuneplan. Rekkefølgekrav til teknisk og sosial 
infrastruktur må derfor hjemles for å sikre vekst i samsvar med kapasiteten i det offentlige 
tjenestetilbudet. Kjushagan er vurdert egnet til boligformål, men det anbefales at endelig vurdering 
av en eventuell boligandel i kombinasjon med fremtidig idrettsanlegg foretas i senere 
reguleringsplanprosess. Med lokalisering nær sentrum og skole anbefales boligformålet innarbeidet 
som en mulighet ved eventuell utvikling og endret arealbruk i området ved Runni gård (K1).   

Konsekvensutredning / risiko- og sårbarhetsvurdering 
Drognes 2 (B2) 

Utredningstema Kommentarer Konsekvensvurdering 

VAR  
Etablering av 400-600 nye boenheter utløser krav om 
oppgradering av avløpnettet tilsvarende øvrig utvikling på 
Årnes 

Moderat negativ 
konsekvens 

Biologisk mangfold 

Randvegetasjon mot bebyggelse/annen arealbruk har 
betydning for biologisk mangfold og bør derfor bevares. 
Området for øvrig er dyrka mark med monokulturer (korn) 
med moderat verdi for det biologiske mangfooldet. All 
nedbygging av grønne areal påvirker imidlertid biologisk 
mangfold i negativ retning. 

Negativ konsekvens 

Friluftsliv 

Turstien med lysløype fra Årnes blir ikke berørt. Utbygging 
av området med kommuneplanens krav til gjennomgående 
grønne områder og turvegdrag vil bedre tilgjengeligheten til 
utmarksområdene ved Fjuk.  

Positiv konsekvens 

Jordvern 

Hele området er høyproduktiv landbruksjord med 
kornproduksjon. Del av større sammenhengende 
jordbruksområde med kulturlandskapsverdi. Sterke 
landbruksinteresser som dyrka mark. 

Svært negativ 
konsekvens 

Kollektivtransport Vil bidra til økt aktivitet og kan derved gi grunnlag for økt 
busstilbud. 

Positiv konsekvens 

Kulturminne og 
kulturlandskap 

Det er ingen registrerte kulturminner i området. Det store 
sammenhengende kulturlandskapet som omkranser Årnes 
har stor opplevelsesverdi og betydning som identitetsbærer 
for tettstedet. Det forutsettes at randvegetasjon sikres som 
visuell og lokalklimatisk skjerm mellom det åpne 
kulturlandskapet og skoleområdet. 

Stor negativ 
konsekvens 

Risiko og sårbarhet 
- Kvikkleire/ leirskred 
- Flom 
- Radon 
- Brann/eksplosjon/ 

farlig utslipp 
- Høyspentledninger 
- Forurenset grunn 
- Støy 
- Strategiske/ sårbare 

objekter 

Ingen risikofaktorer registrert for øvre del av Drognes, men 
høyspent krysser nedre del (B1). 
 
Utbygging forutsetter grunnundersøkelser for å 
dokumentere stabilitet i byggegrunnen. 

Risikofaktor 
 
 
 
 
Ingen registrert risiko 
 

Trafikksikkerhet 

Etablering forutsetter ny adkomstveg til Svarverudvegen og 
et velutviklet internvegsystem for både gående og syklende. 
Kan gi behov for etablering av rundkjøring i krysset Rv 175 
Øvre Hagaveg 

Økt risiko for ulykke, 
tiltak bør vurderes 
iversatt. 
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Løkenjordet (B3) 
 

Utredningstema Kommentarer Konsekvensvurdering 

VAR  
Etablering av nye boenheter utløser krav om 
oppgradering av avløpnettet tilsvarende øvrig 
utvikling på Årnes. 

Moderat negativ 
konsekvens 

Biologisk mangfold 

Elvenære areal langs Glomma har stor verdi for 
biologisk mangfold. Randvegetasjon i denne sonen 
er leveområde for et variert dyre- og planteliv og 
bør bevares. 
Området for øvrig er dyrka mark med monokulturer 
(korn) med moderat verdi for det biologiske 
mangfooldet. All nedbygging av grønne areal 
påvirker imidlertid biologisk mangfold i negativ 
retning. 

Negativ konsekvens 

Friluftsliv 

Elvenære områder er attraktive for friluftsliv. 
Konfliktpotensial mellom tilrettelegging for friluftsliv 
og bevaring av biologisk mangfold.   
Det må sikres en bred sone (min 50 meter) til 
offentlig grøntformål langs elveløpet både av 
hensyn til friluftsliv/turveg og bevaring av biologisk 
mangfold. 

Positiv konsekvens 

Jordvern Høyproduktiv landbruksjord 
Svært negativ 
konsekvens 

Kollektivtransport Økt befolkning gir generelt grunnlag for utvidet 
kollektivtilbud. 

 

Kulturminne og 
kulturlandskap 

Løkengårdene sannsynligvis av de eldste i bygda. 
Bevaringsverdig gårdsmiljø som bør ivaretas. 
Buffersone mellom utbyggingsområdet og 
gårdstunet må sikres for å skjerme bevaringsverdig 
bygningsmiljø. 

Negativ konsekvens 

Risiko og sårbarhet 

- Kvikkleire/ leirskred 
- Flom 
- Radon 
- Brann/ eksplosjon/ farlig 

utslipp 
- Høyspentledninger 
- Forurenset grunn 
- Ulykke tilknyttet veg, 

jernbane, vann, og luftfart. 
- Støy 
- Strategiske/ sårbare 

objekter 

 
Grunnforholdene må utredes nærmere som 
grunnlag for regulering – gjelder spesielt med 
hensyn til stabilitet. 
 
Teoretisk kote for 100-års flom er 124. 
Kommuneplanen hjemler bygge- og anleggsforbud 
lavere enn kote 125.  

Risikofaktor 
Usikker for 
grunnforhold, må derfor 
utredes nærmere. 
 
Ingen flomrisiko eller 
andre risiko- 
sårbarhetstema 
registrert. 
 

Trafikksikkerhet Ingen registrerte konfliktpunkt knyttet til 
trafikkavvikling/adkomst. 

Liten sannsynlighet for 
økt risiko for ulykke.  
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Barneskole 

Bakgrunn 
Gjeldende kommuneplan fastslår behov for ny 
barneskole på Årnes som følge av planens forutsatte 
befolkningsvekst på 1,5 -2,0%. Befolkningsveksten på 
Årnes har det siste tiåret ligget på ca 2,5%.  
På bakgrunn av kommuneplanens fastsatte behov for 
ny barneskole ble dette innarbeidet i planprogram for 
kommunedelplanen.  
 
Utvidet skolekapasitet på Årnes er et behov allerede 
med dagens bolig- og elevtall, men tilstrekkelig 
skolekapasitet er midlertidig løst ved å se Fjellfoten, 
Østgård og Årnes skole under ett. Revisjon av 
skolebruksplan for kommunen er igangsatt som egen 
prosess. Drøftinger knyttet til skolestruktur og 
elevtallsprognoser for barneskolen på Årnes tas derfor 
ikke med i denne vurderingen. Innslagspunkt for 
etablering av skole sett i forhold til antall nye boliger 
må avklares i senere planprosesser med bakgrunnt i 
vedtatt skolebruksplan.  
Det legges i denne sammenheng til grunn at ny 
skoletomt må sikres for kommende planperiode. Areal 
til formålet sikres med ca 40 daa for å gi fleksibilitet i 
forhold til fremtidig behov og utforming samt mulighet 
til eventuell samlokalisering med barnehage. 

Målsetting 
Sikre fremtidig skoletomt med nærhet til eksisterende 
og fremtidige boligområder, sentrumsfunksjoner og 
samtidig med god kontakt med utmarksområder.  

Vurdering 
Behovet for ny barneskole blir ytterligere forsterket av 
den økte boligtilvekst kommunedelplanen  
åpner for.  

Følgende lokaliseringskriterier er vektlagt: 
a) nærhet til natur- og utmarksområder 
b) god fremkommelighet for hente-/bringetrafikk 
c) mulighet for å etablere trygge ganglinjer mellom 

bolig og skole – også uavhengig av kjøreveger  
 
Alt 1: Fjuk 
Innfrir alle lokaliseringskriterier og er vurdert særs 
godt egnet til formålet. Utløser behov for ny 
adkomstveg direkte fra Øvre Hagaveg. Direkte  
nærhet til variert natur- og utmarksområde. 

Alt 2: Drognes 
Innfrir lokaliseringskriterier b) og c) men ligger i for stor avstand til skogs-/utmarskområder til at 
kriterium c) kan tillegges vekt. Avstanden medfører at naturområdene verken kan benyttes i 
friminutt eller i direkte forbindelse med undervisningen.  

Konklusjon 
Gjeldende kommuneplan har hjemlet krav til at tilstrekkelig kapasitet både på teknisk og sosial 
infrastruktur må være etablert før tillatelse til ny boligetablering kan gis. Behov for ny skole er 
allerede fastslått i gjeldende kommuneplan, men konkret innslagspunkt sett i forhold til antall nye 
boliger og derved elevøkning vil først bli klarlagt i det pågående arbeidet med rullering av  
skolebruksplanen.  

Lokaliseringsalternativ for ny barneskole – med 
mulighet for samlokalisering av barnehage. 

Alt 2 
Drognes  

Alt 1 
Fjuk  
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Ny barneskole på Årnes lokaliseres til Fjuk hvor aktuell skoletomt vist som alternativ 1 er svært godt 
egnet til formålet. Nærhet til natur- og utmarksområder er skolefaglig vurdert å være en viktig 
kvalitet som gir verdifull mulighet til å benytte naturen både i undervisning og i lek/fysisk aktivitet. 
Lokaliseringen er også vurdert å være tilfredsstillende sentralt plassert i tettstedet sett i forhold til 
vedtatt sørlig utviklingsretning mot Fjuk og Fjellfoten hvor Drognes i denne planen er foreslått for 
fremtidig boligutvikling.  
 

Konsekvensutredning / risiko- og sårbarhetsvurdering 

Utredningstema Kommentarer Konsekvensvurdering 

VAR  
Etablering av barneskole utløser krav om 
oppgradering av avløpnettet tilsvarende øvrig 
utvikling på Årnes 

Moderat negativ 
konsekvens 

Biologisk mangfold 

Randvegetasjon mot bebyggelse/annen arealbruk 
har betydning for biologisk mangfold og bør derfor 
bevares. Deler av området er dyrka mark og deler 
er skog. Området er innfallsporten til store 
utmarksområder med stor artsvariasjon i både flora 
og fauna.  

Negativ konsekvens 

Friluftsliv 

Turstien med lysløype fra Årnes blir ikke berørt. 
Etablering av skole med ny adkomst fra Øvre 
Hagaveg i randsonen til store tur- og 
utmarskområder kan vurderes å gi positiv effekt for 
tilgjengelighet for friluftsliv.  

Positiv konsekvens 

Jordvern 

Hele området er høyproduktiv landbruksjord. 
Grasproduksjon på dyrka areal. Skogen 
representerer et dyrkingspotensial og har 
tilsvarende sterke jordverninteresser som dyrka 
mark. 

Svært negativ 
konsekvens 

Kollektivtransport Vil bidra til økt aktivitet og kan derved gi grunnlag 
for økt busstilbud. 

Positiv konsekvens 

Kulturminne og 
kulturlandskap 

Det er ingen registrerte kulturminner i området. Det 
forutsettes at randvegetasjon sikres som visuell og 
lokalklimatisk skjerm mellom det åpne 
kulturlandskapet og utbyggingsområde for 
skole/barnehage. Det store sammenhengende 
kulturlandskapet som omkranser Årnes har stor 
opplevelsesverdi og betydning som identitetsbærer 
for tettstedet 

Liten negativ 
konsekvens 

Risiko og sårbarhet 
- Kvikkleire/ leirskred 
- Flom 
- Radon 
- Brann/ eksplosjon/ farlig 

utslipp 
- Høyspentledninger 
- Forurenset grunn 
- Ulykke tilknyttet veg, 

jernbane, vann, og luftfart. 
- Støy 
- Strategiske/ sårbare 

objekter 

Ingen risikofaktorer registrert. 
 
Utbygging forutsetter grunnundersøkelser for å 
dokumentere stabilitet i byggegrunnen. 

Risikofaktor 
 
 
 
 
Ingen registrert risiko 
 

Trafikksikkerhet 

Etablering forutsetter ny adkomstveg til Øvre 
Hagaveg for å unngå at eksisterende boligområde 
på Fjuk belastes med hente-/bringetrafikk til 
skoleområdet. Skole og evt. Samlokalisering med 
barnehage vil gi en markert trafikkøkning til 
bestemte tider. Dette vil igjen medføre økt 
kødannelse og dårlig fremkommelighet i 
kryssområdet Øvre Hagaveg – Rv 175. 
Kommuneplanens retningslinjer krever utbedring 
av dette krysset med rundkjøring når 
trafikkbelastningen tilsier behov for tiltaket. 

Økt risiko 
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Barnehage 

Bakgrunn 
Kommunestyret har gjennom vedtak av barnehageplan (sist revidert 16.01.07) og økonomiplan 
fastsatt at det skal avsettes areal til en 8 avdelingers kommunal barnehage på Årnes. Den nye 
barnehagen skal erstatte eksisterende plasser ved Svarverud og Sølvirke barnehager og i tillegg gi 
inntil 80 nye plasser. Denne føringen ble innarbeidet i planprogram for kommunedelplanen. Basert 
på normtall bør barnehagetomt for 8 avdelinger være ca 8 da. 

Målsetting  

Sikre egnet areal til kommunal barnehage med mulighet for opparbeiding av kvalitativt gode 
uteområder. 

Vurdering 
Behovet for bedre barnehagekapasitet på Årnes forsterkes av den økte boligtilvekst 
kommunedelplanen åpner for. 
 
Følgende lokaliseringskriterier er vektlagt ved vurdering av egnethet: 
a) nærhet til natur- og utmarksområder 
b) god fremkommelighet for hente-/bringetrafikk 
c) mulighet for å etablere trygge ganglinjer mellom bolig og barnehage – også uavhengig av 

kjøreveger, og andre aktuelle målpunkt i tettstedet (sentrumsfunksjoner, kollektivtilbud).  
 
Aktuelle alternativ: 

Alt 1: Fjuk – samlokalisering med fremtidig barneskole 
Innfrir alle lokaliseringskriterier og er vurdert særs godt egnet til formålet. Utløser behov for ny 
adkomstveg direkte fra Øvre Hagaveg. Direkte nærhet til variert natur- og utmarksområder. 
Området er vurdert særs godt egnet til formålet. 
 
Alt 2: Drognes  
Innfrir lokaliseringskriterier b) og c) men ligger i for stor avstand til skogs-/utmarskområder til at 
kriterium a) kan tillegges vekt. Området er i dag åpen dyrka mark uten eksisterende vegetasjon. 
Lokaliseringen er sentral og vil gi gangavstand fra viktige målpunkt i tettstedet, samt nye og 
eksisterende boligområder. Området er vurdert akseptabel til formålet 
 
Alt 3: Ved Nes videregående skole 
Innfrir lokaliseringskriterier b) og c). Formålet kan innpasses i foreslått formål til fremtidig 
idrettsanlegg i Kjushagan. Området er vurdert akseptabelt til formålet. 
 
Alt 4: Årnes barneskole 
Innfrir lokaliseringskriterier b) og c) men for stor avstand til Høieområde som nærmeste 
naturområde (forutsetter også kryssing av jernbanen). Barnehage lokalisert til eksisterende 
bygningsmasse på Årnes barneskole må sees i sammenheng med at ny barneskole etableres på 
Fjuk. Området er vurdert akseptabelt til formålet.  
 

Konklusjon 
Ny kommunal barnehage samlokaliseres med fremtidig barneskole på Fjuk, hvor aktuell tomt er vist 
som alternativ 1 i kart på forrige side. Begrunnelse for anbefalt lokalisering er sammenfallende med 
argumentasjon for lokalisering av barneskole, med vekt på nærhet til natur- og utmarksområder 
som gir stor verdi og opplevelsesvariasjon for barnehagens lek og uteaktivitet. Øvrige alternativ er 
alle foreslått som byggeområder i kommunedelplanen og kan derfor vurderes innarbeidet til 
formålet ved konkrete plan- og utbyggingsprosjekt. 
 
For konsekvens og risiko-/sårbarhetsvurdering av anbefalte barnehagetomt samlokalisert med ny 
barneskole på Fjuk henvises det til vurdering for skole på foregående side. 
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Alt 1 
Kjushagan 

Alt 2 
Drognes  

Idrettsanlegg 

Bakgrunn 
Planprogram for kommunedelplan fastsetter behov for utvidelse av idrettsanlegget på Årnes. 
Standard og omfang på eksisterende anlegg og boligtilvekst det siste tiåret sammen med planlagte 
boligutvikling tilsier behov for utøking av areal til idrettsaktiviteter i delplanperioden.  
Raumnes og Årnes Idrettslag har bistått i planarbeidet og definert arealbehov for fremtidig anlegg til 
ca 70 daa. 

Målsetting 

Sikre tilstrekkelig areal for utbygging av sentralt idrettsanlegg med variert aktivitets- og idrettstilbud. 
Areal til formålet bør fortrinnsvis lokaliseres i nærheten av Årnes stadion for best mulig utnyttelse av 
eksisterende anlegg og investeringer - enten permanent eller i en overgangsfase til nytt anlegg er 
fullverdig utbygget. 

Vurdering 
Arealbehovet på ca 70 daa tilsier at etablering av nytt idrettsanlegg ikke kan gjennomføres innenfor 
dagens tettstedsgrense. Dersom nærhet til bolig og sentrumsfunksjoner skal vektlegges tilsier dette 
igjen at dyrka mark må vurderes omdisponert til byggeområde for idrettsanlegg. All tilgrensende og 
ubebygd areal til tettstedet er høyproduktiv dyrka mark med sterke jordverninteresser. 
 
Utvidelse av idrettsanlegget er drøftet i to hovedalternativ: 
1. Videreutvikling av nye baner, anlegg, haller, garderobefasiliteter, parkering osv. i tilknytning til 

eksisterende anlegg slik at gradvis oppbygging over tid kan gjennomføres.   
2. Relokalisering og etablering av helt nytt idrettsanlegg i område avsatt til boligformål på Drognes 

mellom Fjuk og Møllerstua.  
 
I samråd med idrettslaget og idrettsfaglig 
kompetanse i administrasjonen er 
gjennomførbarhet for alternativ 2 vurdert å 
være lite realistisk i planperioden. Dette 
argumenteres først og fremst ut fra de 
økonomiske rammer som kreves for etablering 
av et helt nytt anlegg av denne størrelse, sett i 
sammenhegn med de investeringer som er 
gjennomført ved dagens anlegg. Det er i tillegg 
knyttet betingelser om tilbakebetaling av 
tippemidler som er investerte i dagens anlegg 
dersom dette området omdisponeres til andre 
formål. Alternativ 2: Relokalisering, er med 
begrunnelsen over ikke videreført i 
planarbeidet. 
 
Alternativ 1 – Kjushagan, vektlegger den 
gunstige lokalisering eksisterende 
idrettsanlegg har i dag med trygge ganglinjer 
og nærhet til boligområder og 
sentrumsfunksjoner med kollektivknutepunkt. 
Området er i dag dyrka mark med sterke 
jordverninteresser og stor kulturlandskapsverdi.           
 
 
Kjushagan ble vurdert til formålet også ved rullering av kommuneplanen i 2005, men ble ikke 
vedtatt lagt inn. Grunneier har innspill på å innarbeide også boligformål i kombinasjon med 
idrettsanlegg og offentlig tilgjengelige bygg tilknyttet formålet.  
Årnes er i vekst og behovet for oppgradert tilbud for idrett er godt dokumentert sett i forhold til det 
økende folketallet i tettstedet. Utvidet aktivitetstilbud knyttet til idrett og friluftsliv er også en viktig 
målsetting vurdert fra et folkehekseperspektiv.  
Idretts-/svømmehall og garderobeanlegg er offentlige byggeformål som forutsettes innpasset i 
området. Formålet svømmehall drøftes som eget tema i denne utredningen.  

Lokaliseringsalternativ for idrettsanlegg 
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Konlusjon 
Årnes stadion tilfredsstiller ikke dagens krav til idrettsanlegg med tilhørende fasiliteter og må 
prioriteres for oppgradering og utvidelse i planperioden. Alternativ 1 Kjushagan er vurdert godt 
egnet til en gradvis opparbeiding av nytt idrettsanlegg samtidig som de eksisterende anlegg kan 
benyttes til egnede idrettsaktiviteter og formål. Det anbefales derfor at jordverninteresser viker for å 
gi plass til et sentralt idrettsanlegg som vil styrke aktivitets- og idrettstilbudet i Årnes og samtidig 
øke tettstedets attraksjonsverdi og potensial for ytterligere vekst.  
 

Konsekvensutredning / risiko- og sårbarhetsvurdering 

 
Utredningstema Kommentarer Konsekvensvurdering 

VAR  
Etablering av idrettsanlegg utløser krav om 
oppgradering av avløpnettet tilsvarende 
øvrig utvikling på Årnes 

Moderat negativ 
konsekvens 

Biologisk mangfold 

Randvegetasjon mot bebyggelse/annen 
arealbruk har betydning for biologisk 
mangfold og bør derfor bevares. 
Hovedandelen av området er i dag dyrka 
mark med monokulturer og moderat 
betydning for biologisk mangfold. 

Liten negativ 
konsekvens 

Friluftsliv 

Er i dag dyrka mark uten verdi for friluftsliv 
størstedelen av året.  
Etablering av idrettsanlegg vil bidra til økt 
aktivitetstilbud som påvirker 
friluftslivaktiviteten positivt. 

Positiv konsekvens 

Jordvern Høyproduktiv landbruksjord 
Svært negativ 
konsekvens 

Kollektivtransport 
Vil bidra til økt aktivitet og kan derved gi 
grunnlag for økt busstilbud. Styrker 
grunnlaget for togtilbud. 

Positiv konsekvens 

Kulturminne og kulturlandskap 

Det store sammenhengende 
kulturlandskapet som omkranser Årnes 
har stor opplevelsesverdi og betydning 
som identitetsbærer for tettstedet.  

Negativ konsekvens 

Risiko og sårbarhet 
- Kvikkleire/ leirskred 
- Flom 
- Radon 
- Brann/ eksplosjon/ farlig utslipp 
- Høyspentledninger 
- Forurenset grunn 
- Ulykke tilknyttet veg, jernbane, 

vann, og luftfart. 
- Støy 
- Strategiske/ sårbare objekter 

Høyspentledninger krysset i utkanten av 
dagens idrettsanlegg, men påvirker ikke 
arealbruk i det foreslåtte utvidelsesarealet, 
Kjushagan .  
 
Ingen øvrige risikofaktor registrert. 
 
Utbygging forutsetter grunnundersøkelser 
for å dokumentere stabilitet i 
byggegrunnen. 

Risikofaktor 
 
 
 
Ingen registrert risiko 
 

Trafikksikkerhet 

Etablering gir økt trafikkbelastning i krysset 
med rv 175 som igjen forsterker behovet 
for etablering av rundkjøring. Forutsetter 
adskilte løsninger for gående mot 
skoleområdet på Runni. 

Økt risiko 
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Svømmehall 

Bakgrunn 
Etablering av svømmehall på Årnes har vært en målsetting for kommunen gjennom flere 
kommunestyreperioder. Tiltaket er ikke gjennomført bl.a. med bakgrunn i de store finansierings- og 
driftsutgiftene som er knyttet til svømmeanlegg, estimert til 5-6 mill i 2003.  

Målsetting 
På kommunedelplannivå er det en målsetting å avklare egnet lokaliseringsalternativ for etablering 
av et badeanlegg på Årnes både for svømmeopplæring i skolene, mosjon, rekreasjon, fritidstilbud 
for barn og unge, terapibad for brukere med spesielle behov, m.v. fastsetting av lokalisering og 
utforming av prosjektet må avklares gjennom egen reguleringsplanprosess hvor medvirkning fra 
aktuelle brukergrupper vektlegges. 

Vurdering 
Etter innspill i planarbeidet er følgende alternativ vurdert aktuelle for lokalisering av svømmehall 

1. Ved Nes videregående  
skole – Kjushagan 

Gunstig samlokalisering med skole, 
eksisterende og fremtidig idrettsanlegg. Trygge 
ganglinjer til sentrum. Eksisterende skoleanlegg 
er formålsavklart til offentlig byggeområde og 
Kjushagane er foreslått innarbeidet som 
fremtidig idrettsanlegg. Planlagt kryssutbedring 
med rundkjøring i Rv 175.  
 

2. Runni  
Området med kombinasjonsformål rundt Runni 
gård kan vurderes egnet til formålet. Gunstig 
samlokalisering med skole, ishall og 
sentrumsfunksjoner, nærhet til tog/busss og 
trygge ganglinjer til sentrum. God 
fremkommelighet og trafikksikker adkomst ved 
planlagt ny rundkjøring RV 175-Runnivegen. 
Planlagt ny adkomst til næringsområdet vil 
redusere trafikken på Runnivegen.  
 

3. Sagtomta- Årnes bad 
Basert på ideskisse utarbeidet av LMR arkitektur 
as v/ Fredrik A.S. Torp, 20.11.07, er lokalisering 
på Sagtomta nærmest Årnes kornsilo og mølle 
vurdert egnet til formålet. Gunstig lokalisering 
med nærhet til tog/buss og sentrumsfunksjoner. Positiv synergieffekt for eksisterende handel og 
aktivitet i sentrum. Ideskissen for Årnes bad beskriver et prosjekt med kombinasjon av formålene 
offentlig bad (25m), helsetilbud/terapibad, kontorer, forretning og bolig – over parkeringsanlegg i to 
etasjer. Det skisseres også opplegg for kombinert privat og kommunal finansiering og drift.  
 
Etablering av svømmehall kan være egnet flere steder innenfor tettstedets byggesone. Endelig 
fastsetting av lokalisering bør derfor foretas i egen reguleringsplanprosess. 

Konklusjon 
Kommunedelplanen fastsetter ikke lokalisering av fremtidig svømmehall, men sikrer at aktuelle 
lokaliteter er formålsavklart for å gi forutsigbarhet i senere reguleringsplanprosesser. 

Mulig lokalisering av svømmehall vist med blå 
sirkel. 

Runni  
Sagtomta  

Kjushagan  
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Kirkegård 

Problemstilling 
I et tidsperspektiv på 10 – 15 år vil bli behov for 
større areal til kirkegård på Årnes enn det som i dag 
er avsatt til formålet. Behovet kan melde seg 
innenfor planperioden til kommunedelplanen. Nytt 
areal bør klargjøres i god tid før behovet melder seg. 
Dersom nytt areal til kirkegård skal ligge innenfor 
tettstedsgrensa bør arealet sikres i 
kommunedelplanen. 

Bakgrunn 
Kirkegårdsbehovet planlegges for en 30 års periode. 
Behovet er regnet ut fra befolkningsfremskrivninger 
(1,5% vekst) og erfaringstall (dødsrater). Behovet for 
etablering av nye graver de neste 30 års periode vil 
ut fra regnemetoden være vurdert til ca 1000 
kistegraver og ingen nye urnegraver. Ganget med 
4,5m2 per kiste blir dette 4530 m2 + 
omkringliggende parkareal med gangveier og 
tilhørende anlegg. Det totale arealbehovet vil variere 
mye med utnyttelsespotensialet, form og 
stigningsforhold.  
 
Kirken ligger inneklemt med bebyggelse i sør, vest 
og nord og riksveg (Seterstøavegen) i øst. Kirken 
eier ubenyttet areal helt ned mot Seterstøavegen, 
men dette arealet ligger innenfor 50m byggegrense 
mot riksvegen. 

Alternative løsninger: 

Utvidelse av eksisterende kirkegård 

Statens vegvesen er positive til å redusere byggegrensen mot Rv 175 Seterstøaveien. Tilgjengelig 
kommunalt eiet areal i direkte forlengelse av dagens kirkegård er ca 4500 m2. Kommunalt eiet areal 
i 30 m bredde mellom Rv 175 Seterstøaveien og eldresenteret er ca 5500 m2. I nord må det 
arealmessig tas hensyn til mulig ny atkomst til Runni via rundkjøring ved Nes vgs. Ubebygget dyrket 
mark i 30 m bredde sør for kirkegården (mellom Seterstøavegen og Årne gård) er i privat eie.  
 
Egnetheten til arealene, langs Rv 175 Seterstøavegen, nord og sør for kirkegården er smale må 
kvalitetsmessig vurderes i forhold til egnethet (form, avstand fra kirke, nærhet til riksveg, vanskelige 
grunnforhold). 

Ny kirkegård nærmest mulig Årnes kirke 
Et argument for å etablere en ny kirkegård innenfor en presset tettstedsone er viktigheten av 
nærhet og tilknytning til Årnes kirke og dagens kirkegård. For å oppnå dette bør det være 
overkommelig gangavstand og helst en visuell kontakt mellom de to kirkegårdene. Området på 
andre siden av Seterstøavegen rett ovenfordagens kirkegård vurderes som det eneste aktuelle 
området innenfor tettstedssonen som ikke er direkte tilknyttet dagens kirkegård. 
 
Med gangbroforbindelse over Rv 175 Seterstøavegen vil området både ha gangavstand med og 
visuell kontakt med Årnes kirke. Avstanden er dog så stor at et gravfølge må kjøres i bil. 
 
Vanskelige grunnforhold kan gjøre det utfordrende og kostbart å bygge gangbro i området. Det går 
også en høyspentlinje gjennom dette området. 
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Ny kirkegård utenfor tettstedsonen. 
Ny kirkegård etableres utenfor Årnes tettsted. Dette vil kunne løses på mange ulike måter. 
Frittliggende, eller i tilknytning til annen kirke, kapell. Dersom dette viser seg å være den beste 
løsningen bør videre arbeid med å finne nytt areal til kirkegård for Årnes løftes ut av 
kommunedelplan for Årnes. Det forutsettes da at det settes i gang et eget uavhengig prosjekt for å 
finne den gode løsningen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 
Det anbefales en kombinasjon av de ovenstående løsningene. Kirkegården foreslås utvidet i 
forlengelsen av dagens situasjon, markert med A på kart. Privat eiet areal, markert med B på kartet, 
søkes innlemmet i utvidelsen av kirkegården. Dekningsevne og kvalitet på andre tilgrensende 
arealer, merket C og D på kartet anses som lite egnet til formålet, men kan revurderes av 
fagkyndige i en senere prosess. Arealet på andre siden av Rv 175 Seterstøavegen, merket E på 
kartet, må stå til disposisjon for idrettsanlegget inntil en eventuell gradvis/ delvis eller fullstendig 
flytting, noe som har usikker tidshorisont. Arealet er allikevel sikret mot annen utbygging i form av 
formålet offentlig friområde.  
 
Kommunen må sette i gang et eget prosjekt som vurderer kapasitet på avsatt areal, og om 
nødvendig avklarer et nytt areal utenfor Årnes tettsted. 

A 

E 

C 

D 

B 
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Runni næringsområde 

Problemstilling 
Planprogrammet for kommunedelplanen fastsetter at fortetting og alternative arealbruksformål skal 
utredes for næringsområdet på Runni. Runniområdets lokalisering, med gangavstand til 
sentrumsfunksjoner og offentlig kommunikasjon, sammen med områdets forholdsvis lave 
utnyttingsgrad gir attraksjonsverdi for sentrumsnær utvikling uten konflikt med jordvern.  
Kombinasjonen av trafikk til næringsområdet sammen med boligområdet, skolene og offentlige 
institusjoner i området er et problem for alle brukere av Runnivegen.  
 

Bakgrunn  
Konsulentfirmaet Civitas har på oppdrag fra Nes kommune gjennomført en mulighetsvurdering med 
drøfting av alternative utviklingsstrategier for Runni næringsområde, datert 14.02.08. Det henvises 
til vedlagte notat fra dette arbeidet. 
Det ble avholdt møte med grunneiere og næringsdrivende på Runni 23.01.08 som ga viktige 
føringer og forutsetninger for aktuell utvikling i området. Det store flertallet av grunneiere ønsker å 
opprettholde og å videreutvikle næringsbebyggelsen, og ønsker samtidig forutsigbare rammer og 
en robust utviklingsstrategi for å unngå konflikter mellom næringsaktivitet og andre 
arealbruksformål. 
 

Vurdering 
Det henvises til det vedlagte notatet hvor Civitas har vurdert følgende scenarier for utvikling og 
drøftet disse i forhold til overordnet arealutvikling, gjennomførbarhet og robusthet: 

1. Transformasjon til boligutvikling 
2. Kombinasjon bolig- og næringsutvikling 
3. Næringsutvikling 
 

Fullstendig transformasjon til boligformål forutsetter at alle grunneiere går inn for slik endring. Dette 
er lite sannsynlig vurdert ut fra tilbakemeldinger fra de aktuelle aktørene. Innstillingen til grunneierne 
vil være avhengig av blant annet eksisterende bygningsmasse på eiendommen og økonomien i 
dagens næringsaktivitet.    
Det å åpne for boligutvikling sammen med næringsbebyggelsen i hele området vil gi stort 
konfliktpotensial, store begrensninger og liten forutsigbarhet for næringsaktiviteten, samt dårlig 
boligkvalitet for boligene. 
 

Konklusjon 

Runni næringspark opprettholdes til formålet 
næring/industri begrunnet i hensynet til eksisterende 
næringsaktivitet og ønsket om å opprettholde og å 
styrke det lokale næringslivet.  
 
Området ved Runni gård kan utvikles med andre 
funksjoner og foreslås med kombinasjonsformålet 
offentlig formål/bolig/forretning/kontor/industri. Dette 
forutsetter at boliger utformes og plasseres slik at de 
ikke utsettes for støy fra tilgrensende næringsaktivitet 
over gjeldende grenseverdier.  
 
Ny adkomst til næringsområdet forutsettes fra 
rundkjøring med Rakeievegen og rv 175. Ny adkomst gir 
mulighet for å skille næringstrafikken fra bolig-
/skoleområdet, og eksisterende interne adkomstveger 
kan etableres som blindveger med rundkjøring i endene 
mot Runnivegen. 


