INNHOLD

I N N H O L D .......................................................................................................... 1
I N N L E D N I N G.................................................................................................. 3
S A M M E N D R A G ............................................................................................. 5
N A T U R O G L A N D S K A P ......................................................................... 9
Geologi................................................................................................................. 9
Vegetasjon ........................................................................................................... 9
Topografi – terrengform...................................................................................... 10
Landskap............................................................................................................ 10
H I S T O R I S K G J E N N O M G A N G .......................................................... 13
Før 1862............................................................................................................. 14
1862 – 1909 ....................................................................................................... 16
1909 – 1935 ....................................................................................................... 17
1909 – 1935 ....................................................................................................... 18
1935 – 1950 ....................................................................................................... 19
1935 – 1950 ....................................................................................................... 20
1950 – 1975 ....................................................................................................... 22
1975 – 1994 ....................................................................................................... 24
1994 – 2007 ....................................................................................................... 26
G R Ø N T S T R U K T U R .................................................................................. 29
Kulturlandskapet................................................................................................. 29
Skogsområder / utmarksområder ....................................................................... 29
Ravinedaler ........................................................................................................ 30
Elvenære områder.............................................................................................. 30
Byggesonen ....................................................................................................... 31
Sammenheng og forbindelseslinjer..................................................................... 31
Romavgrensende terrengformer......................................................................... 32
B E B Y G G E L S E S S T R U K T U R............................................................... 33
B Y G N I N G S T Y P E R .................................................................................... 35
T E T T S T E D S I N N D E L I N G...................................................................... 41
Årnes sentrum .................................................................................................... 42
Stasjonsbyen Årnes ........................................................................................... 43
Byggesonen ....................................................................................................... 44

STEDSANALYSE ÅRNES 2007

1

2

STEDSANALYSE ÅRNES 2007

INNLEDNING

Stedsanalyse for Årnes 2007 er utarbeidet som en del av grunnlagsmaterialet for
revisjon av Kommunedelplan for Årnes 2009 – 2021.
Stedsanalyse 2007 er en videreføring og oppdatering av Stedsanalyse 2004 som
ble utarbeidet av Nes kommune i forbindelse med kommunedelplan for Årnes 1995
– 2006. Stedsanalysen fra 1994 er et omfattende og godt dokumentert materiale
som gir et verdifullt grunnlag for stedsforståelsen. Metodebruk, struktur, historiske
data og relevante faktaopplysninger er videreført i Stedsanalyse 2007
Stedsanalyse 2007 skal
- være kunnskapsbase for Årnes som sted
- bidra til forståelse for stedsformingsprinsipper og betydningen av å se stedet i en
- helhetlig sammenheng
- gi grunnlag for planfaglige vurderinger på alle plannivå og ved byggesaksbehandling
For å sette Årnes som tettsted inn i en fysisk og kulturell sammenheng tar analysen
av natur og landskap for seg et større omland, mens analysen av tettstedet
avgrenses til dagens byggesone med hovedvekt på de sentrale delene av Årnes.
Begrunnelsen for dette er at dagens byggesone er utgangspunktet for lokalisering
av nye byggeområder og at Årnes sentrum i størst grad er utsatt for endringskrefter.
Analysen er temamessig avgrenset og tar for seg landskap og grøntstruktur,
bebyggelsens organisering og bygningskarakteristikk med sikte på å kunne gi
retningslinjer for videre utvikling og utbygging.
Metodebruk for Stedsanalyse 2004 var Realistisk byanalyse (Ellefsen/Tvilde 1990).
Metoden er også beskrevet i Miljøverndepartementets veileder T-986 stedsanalyse.
Ved oppdatering av analysematerialet i 2007 ble samme metodikk videreført og
utviklingen fra 1994-2007 innarbeidet i analysematerialet.
Analysen tolker stedets form som resultat av en historisk prosess og forsøker å
finne frem til de fysiske ordensprinsipper som har styrt og styrer utformingen av
stedet. Lokal identitet er nært knyttet til lesbarheten av disse viktige overordnete
sammenhengene.
Metoden tar utgangspunkt i at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom
stedsform og de faktorer som påvirker den fysiske utformingen av stedet. Stedets
fysiske særpreg blir klassifisert med utgangspunkt i en definert terminologi.
Terminologien beskriver typiske trekk ved stedets form og ordner dem hierarkisk fra
elementer som påvirker stedets struktur og ned til aspekter ved den enkelte
bygning.
Stedet kan fysisk tolkes som et resultat av tre ulike forhold. Det første er
karakteristika knyttet til stedlige forutsetninger, tolket gjennom en analyse av natur
og landskap. Det andre er de primære elementene som etter hvert som de blir
etablert, påvirker stedets utvikling. Disse søkes avklart gjennom studie av den
historiske utviklingen. Det tredje er de generelle prinsippene som brukes i formingen
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av stedet, eksempelvis prinsipper for å ordne bygninger i forhold til hverandre
(bebyggelsesstruktur) eller prinsipper for organisering av den enkelte bygning.
Analysetema
1.

Natur og landskap

2.

Historisk utvikling og primære elementer som har styrende for
tettstedsformingen

3.

Bebyggelsesstruktur

4.

Bygningstyper

5.

Grøntstruktur

6.

Enhetlige områder

Stedsanalyse 2007 er utarbeidet av
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan og
landskapsarkitekt mnla Helene Kjeldsen Hjellnes Consult.
Stedsanalyse 2007 bygger på Stedsanalyse 1994 som ble utarbeidet av
Nes kommune ved sivilarkitekt Ellen Haug og
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan.
Flyfoto er tatt av Steinar Aulie for Nes kommune, 2006.
Historiske foto ble samlet inn i forbindelse med stedsanalyse 1994, kilder fremkommer s.11.
Øvrige foto tilhører Nes kommune.
Nes kommune september 2007, siste revisjon 24.06.2008
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SAMMENDRAG

Landskap
Tettstedet Årnes ligger på østbredden av Glomma like sør for elvemøtet mellom
Vorma og Glomma. Vassdragene med elvemøtet ved Nestangen og det kuperte og
åpne kulturlandskapet preger landskapsopplevelsen i området. Jernbanen er en
kraftig barriere mellom tettstedet og Glomma, og Årnes har tidligere i liten grad vært
henvendt mot elverommet. Dette er i sterk endring og nye tiltak prioriteres for å
videreutvikle kontakt med elverommet som et verdifullt særpreg for tettstedet.
Ravinesystemer utgravd av elver og bekker i mektige løsmasseavsetninger preger
landskapstypen i området. De østlige deler av kommunen har store barskogdekte
grunnfjellsområder med høyde opp til 300 m.o.h. Romavgrensende terrengformer i
tettstedet Årnes er representert ved ravinedaler og åsrygger som i stor grad har
vært styrende for etablering av bebyggelse og fremveksten av tettstedet.
De mest markerte sekundære terrengformer i Årnes er høyderyggen med kirken og
ravinedaler hvor kommunikasjonslinjer ligger i dag. Disse terrengformene er resultat
av elva Droggas erosjon i leiravsetninger etter landhevinga.
Kulturlandskapet setter sitt preg på jordbruksbygda Nes. Store og åpne
jordbruksarealer dominerer arealbruken langs vestsiden av Glomma, og dyrka mark
omkranser tettstedet på østsiden. Jordbrukslandskapet strekker seg helt inn mot
byggesonen og preger opplevelsen av tettstedet.

Historisk gjennomgang
Anleggelse av jernbanestasjon (1862) og bro over Glomma (1909) gir et
trafikknutepunkt og danner grunnlaget for tettstedsvekst på Årnes. På grunn av
dette blir det på relativt kort tid (ca. 1909-29) bygget opp et bygdesentrum med
bygårder rundt stasjonen. Det blir bygget villaer på høyderyggene ved Årnes kirke
og Årneshagen (Svarverudveien). Denne utviklingen, med håndverk og handel i
sentrum ved stasjonen og villabebyggelse i randsonene, fortsetter frem til 60-årene.
I 60- og 70-årene blir flere større industribedrifter bygget opp på Årnes, som gradvis
fremstår som industritettsted. Som følge av dette får Årnes en del boligbebyggelse,
enten i mindre boligfelt eller som fortetting av eksisterende villabebyggelse. Av
jordvernhensyn blir boligutvikling utover 70-årene oftere lokalisert til tettstedsuavhengige boligfelter (f.eks. Fjellfoten).
80-årene preges av nedlegging av mange industribedrifter, ingen boligvekst på
Årnes og færre boliger i sentrum. Årnes fremstår som handelssentrum og sentrum
for offentlige tjenester. Med økonomisk oppsving, blir det i 80-årene etablert flere
store kjøpesentre langs hovedveiene. Disse gir handelsnæringen på tettsteder som
Årnes større konkurranse. Sammen med økonomisk oppgangstid fører dette til
etablering av kjøpesenter i Årnes sentrum, og tyngdepunktet i sentrum blir flyttet.
Første halvdel av 90-årene var preget av stagnasjon og få byggeprosjekt i tettstedet,
mens boligprosjekt med variasjon i boligtype preget siste halvdel og overgangen til
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neste tiår. Utbygging av Møllerstua borettslag (1997) og leilighetskomplekset
Glomma terrasse (1999) ga verdifullt tilskudd til næringsgrunnlaget og representerer
starten på en tiårsperiode med vekst og investeringsvilje på Årnes. Det blir i
perioden frem til 2007 bygget flere store og sentrumsnære leilighetsbygg i flere
etasjer som i seg selv representerer en ny boform og bygningstype i tettstedet.
Kulturhuskvartalet med Årnes Gamle skole og bygging av kulturhus (2001) bidrar til
å forsterke stedet som kommunesenter.
Kommunedelplanvedtaket i 1995 ga føringer for senere planprosesser og
utviklingen på Årnes har i hovedsak fulgt de føringer kommunedelplanen fastsatte.
Dette gjelder både regulerings-/bebyggelsesplaner for utbygging og gatebruksplan
for opprusting av kommunale veger i sentrumskjernen og rundkjøringer på riksvegen
gjennom tettstedet.

Grøntstruktur
Grøntstrukturen defineres her som et nettverk av vegetasjonsdekte arealer av ulik
størrelse og forbindelsen mellom disse. Grøntstrukturen har opplevelses- og
identitetsverdi, og betydning for lokalklima, rekreasjon og trivsel. De grønne
områdene gir livsgrunnlag og spredningsmuligheter for planter og dyr.
Jordbrukslandskapet som omkranser tettstedet og stedvis strekker seg helt inn mot
sentrum, er en viktig del av grøntstrukturen. Dyrka mark har imidlertid liten
bruksverdi for rekreasjon og friluftsliv, og er samtidig en barriere for kontakten ut til
større utmarks-/friluftslivområder øst for Årnes. Lysløype/turveg fra Øvre Drognes til
Fjuk gir viktig kontakt til utmark.
Tilgjengelighet til Glomma og de elvenære områdene er de senere årene forbedret
både ved planmessig sikring og ved konkret tilrettelegging. Elveparken og
Årnestangen-Høie er svært verdifulle nærrekreasjonsareal for tettstedet. Med
unntak av Stasjonsparken har sentrumskjernene ingen grønne områder/parkareal
opparbeidet for lek og opphold, men de senere års gateplantinger og opprusting av
sentrum har gitt et verdifullt løft for grøntstrukturen. Ved etablering av nye
boligområder er det samtidig etablert nærlekeplasser og forbindelseslinjer til
gangvegnettet, dette har bidratt positivt til utviklingen av fremkommelighet og
sammenheng i grøntstrukturen.
Vegetasjonsdekte ravinedaler langs jernbanen og langs Rv 175 er store grønne
områder i byggesonen. Ravinedalene og høyderyggen med Årnes kirke er markerte
terrengformer i området med stor betydning for stedskarakter og historisk identitet.
Kraftig vegetasjon sammen med kirkens beliggenhet på høyderyggen gjør dette
anlegget også til et sentralt element i grøntstrukturen.

Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsesstruktur beskriver de ordensprinsipper som bygningene er ordnet etter.
Gårdsbebyggelse er lokalisert til flatere partier mellom ravinedalene, og forholder
seg strukturelt som punkter, enten langs hovedvei eller med gårdsvei tilkoblet
hovedveien. Senere bebyggelse blir bygget ut langs hovedveiene, for deretter å
utvikles langs sekundærveger/adkomstveier som over tid gir en grendestruktur.
Boliger ligger enten i et "selvgrodd" område utviklet over tid, eller i boligfelt bygget
over et kortere tidsrom.
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En del industri og stasjonstilknyttet bebyggelse ligger organisert i forhold til
jernbanen. Annen industri er organisert langs Runnivegen og tidligere langs
Glomma ved Årnes strand.
Årnes sentrum har flere hovedveier med møtepunkt i stasjonsbygningen. Ved
senere utbygging av nye hovedveier og sekundære veier, omformes strukturen av
gamle hovedveier gjennom tettstedet til intern kvartalsstruktur. De forskjellige delene
av sentrum har utviklet seg i forskjellige retninger. Roma-Rimi kvartalet har
bygninger som henvender seg innover mot felles gårdsplass. Kulturhuskvartalet har
BB-senteret som i stor grad er organisert mot innvendig ”torg” og hvor inngang til
kulturhuset er integrert i kjøpesenterets adkomst. Schiefloe-Raumnes- Bankgården
er delvis utviklet i samsvar med tidligere reguleringer og har bygninger som ikke
ligger direkte til dagens gatestruktur eller er romdannende. Sagtomta er utviklet med
kvartalsbebyggelse organisert mot nytt gatenett. Samtidig som enkeltbygg
(Flisengården) er organisert i forhold til reguleringsplan fra 1981 som aldri ble
gjennomført i dette området.

Bygningstyper
Bygningene i tettstedet er kategorisert ut fra hvordan de er bygget og organisert i
forhold til offentlig tilgjengelig areal. Dette gir ett av utgangspunktene for inndelingen
av tettstedet i delområder og for diskusjon av endringene i stedets arkitektur og
struktur over tid.
På høydedragene rundt sentrum dominerer villabebyggelsen, med innslag av
forskjellige institusjoner. Industribebyggelse preger området mellom Runnivegen og
Droggedalen, samt deler av Årnes strand hvor tidligere industribygg har fått endret
funksjon men hvor bygningsvolumene er uendret.
Sentrumsområdet har mange bygningstyper på et lite areal. Sammenstillingen av
typene forteller om et sentrum som er utviklet og omformet over en periode på 100
år. Bygningstypene har oppstått ut fra og funksjon og forutsetninger i sin samtid, og
har ut fra det en klar logisk oppbygning.
Tettstedets særpregede bygårder fra første halvdel av 1900-tallet er knyttet til en
periode da "Tomta" foran jernbanestasjonen var tyngdepunktet i tettstedet.
Vegsystemet blir derved også organisert med ”Tomta” som målpunkt. Bygårdene
ligger med langsiden mot gamle veier og forteller om viktige strukturer i
Stasjonsbyen Årnes.
Funkisgårdene er knyttet til ekspansjon av tettstedet etter krigen, hvor blant annet
bilbruk kom inn som en styrende faktor. Veilinjer og -kurvatur ble rettet ut og idealet
var veien i det grønne landskapet. Bygningene ble gjerne lagt med åpent rom
mellom veggliv og veien.
Varehusene og kjøpesentrene er knyttet til utviklingen etter 1980, hvor bilbruk har
fått ytterligere dominans ved utviklingen av tettstedet. Nye typer er utviklet med
tanke på handling med bil. Parkeringsplassen er blitt et viktig element som
plasseres nær inngangen.
Sentrumsnær og konsentrert boligbebyggelse i form av leilighetsbygg over tre-fire
etasjer med adkomstsone henvendt mot offentlig tilgjengelig areal er knyttet til
utviklingen fra 2000 hvor idealer for boform endres og kjøpekraften øker. Boligformål
med høy utnyttelse nær sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt er også en følge
av sentrale føringer gitt av rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealbruk og
transport.
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Tettstedsinndeling
Basert på stedsanalysen er tettstedet inndelt i flere delområder med fellestrekk hva
gjelder både struktur og funksjon. Formålet med områdeinndeling er å finne frem til
deler av tettstedet som i plansammenheng kan behandles som enheter. Analytisk
områdeinndelingen gir også grunnlag for vurdering av fremtidig utvikling av
bebyggelse, tettstedsfunksjoner, strukturer og sammenhenger/forbindelseslinjer.
- Årnes sentrum som inkluderer sentrumsområdet tilknyttet stasjonen,
Elveparken, området langs Nedre Hagaveg til Gorolundevja og Sagtomta til
Årnes kornsilo.
- Byggesonen som inkluderer alle byggeområder utenfor sentrumskjernen og
som avgrenses av kulturlandskapet og Glomma.
- Stasjonsbyen er et delområde med særs betydning for stedsidentitet og som
ligger dels i sentrumsområdet og dels i byggesonen. Stasjonsbyen inkluderer
bygningsmiljøet tilknyttet jernbanen, kirkebygget strategisk plassert i landskapet
og de viktigste historiske, bygninger og terrengformer som sammen gir stedet
historisk tidsdybde og samtidig sitt unike særpreg.
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NATUR OG LANDSKAP

Geologi
Naturlandskapet er et resultat av forskjellige geologiske prosesser som kontinuerlig
virker på jordens overflate. Landskapet har vært gjennom flere store endringer i
jordens historie, men det er de kvartærgeologiske endringsprosesser som i størst
grad har formet det landskapet vi ser i dag. Karakteristisk for Romerike og Årnesområdet er de mektige løsmasseavsetninger og det ravinerte landskapet.
Planområdet ligger i det østnorske grunnfjellsområdet hvor berggrunnen består av
omdannede bergarter, hovedsakelig kvarts-plagioklasgneis.
Løsmassene i området er hovedsakelig havavsetninger og elveavsetninger, med
mindre områder med flomavsetninger (Romeriksmjele) på flatere partier mellom
ravinedaler.
I den geologiske perioden Kvartær var klimaet kaldt og landet gjennomgikk flere
istider. I denne perioden formet is og vann terrenget gjennom erosjon, transport og
avsetning av løsmasser. Havet dekket størstedelen av Romerike etter at isen trakk
seg tilbake etter siste istid for ca 10 000 år siden. Foran breen spredde breslammet
seg ut i ishavet etter hvert som breen trakk seg tilbake. I løpet av de 1000 år det tok
før isen hadde trukket seg tilbake fra de sydligste deler av Akershus til utløpet av
Mjøsa hadde landet hevet seg 100 meter. Marin grense i Nes er ca 210 m.o.h.
Havet trakk seg tilbake etter hvert som landet hevet seg, og den tidligere havbunnen
ble tørrlagt. Bekker og elver skar seg raskt ned i havsletten, og bekkeløpene dannet
raviner med sine typiske v-formede daler.

Vegetasjon
Bartrevegetasjon er den dominerende vegetasjonsenheten i regionen.
Grunnfjellsområdene øst for Årnes har store sammenhengende barskogsområder. I
kantvegetasjonen langs vassdragene, i ravinedalene og i kulturlandskapet er
løvtrevegetasjonen dominerende. Gråor- heggeskog er utbredt på frisk næringsrik
jord, ofte på sedimenter langs vassdrag. På mindre områder hvor det er spesielt
gunstig lokalklima, finnes sjeldnere og varmekjær edelløvtrevegetasjon.
Edelløvskogvegetasjon med et rikt dyre- og fugleliv, ligger oftest i sørvendte og
vestvendte lier.
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Topografi – terrengform
Høydelagskartet illustrerer terrengformer i området. Høydekurver for hver 20 meter
er avmerket.

Landskap
Karakteristisk for de vassdragsnære og sentrale deler av kommunen er en storlinjet
og storskala landskapstype, hvor kvartærgeologiske prosesser har gitt markerte
sekundære terrengformer. Det storskala åslandskapet gir lite markerte vegger i de
overordna landskapsrommene. Åsryggene oppleves mer som blåner i det fjerne.
Ravinesystemene med dype v-daler er sekundære terrengformer som derimot gir
klart definerer underordna landskapsrom.
Glomma og Vorma er samlende hovedelementer i det overordna landskapsrommet.
Disse hovedvassdragene renner sammen ved Nestangen som gjennom historien
har vært et viktig kirkested. Sammenløpet mellom elvene og Nestangen med stor
tidsdybde i kulturlandskapet gir spesielt stor identitets- og symbolverdi.
10
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Glomma har spilt en sentral rolle for bosetting og utvikling av næringsliv gjennom
flere hundre år. Vannveien har vært viktig både som transport- og ferdselsåre.
Åsrygger langs elveløpet i vest og høydedrag i sør-øst (Skøyenåsen, Auli-høgda,
Lundbergåsen) avgrenser det åpne og overordna landskapsrommet.
Elvene avsetter vanntransportert løsmasse som sammen med vannerosjonen
stedvis gir et særprega og sårbart elvelandskap med våtmarksvegetasjon. Disse
områdene har stor opplevelsesverdi og stor betydning for dyre- og fugleliv.
Eksempler på slikt elvelandskap er tangen ved Tvethaug, Beengen
(fredningsområde), og strekningen fra Årnestangen nordover til Hennisand.
Det ravinerte landskapet er den representative og samtidig særpregede
landskapstypen i området. I løpet av de siste seksti år har disse regionalt typiske
terrengformene flere steder blitt visket ut av bakkeplanering og andre inngrep. De
mest markerte gjenværende ravinesystemer i dette området er dannet av Drogga,
Sagstuåa, Uåa, Mørdrebekken og Hvamsbekken som har gravd dype raviner ned
mot Glomma.
Jernbanen er en kraftig barriere og samtidig en markert linje i landskapet. Tettstedet
Årnes har historisk i liten grad orientert seg mot elverommet og har også i dag få
kryssingspunkt av jernbanen. Årnestangen-Høieområdet har særegne natur- og
landskapskvaliteter og er et særs viktig nærrekreasjonsareal for tettstedet.
Dyrka mark dekker store areal og representerer oftest "gulvet" i landskapsrommene.
Store og åpne jordbruksarealer med markerte gårdsanlegg på åsryggen dominerer
arealbruken langs vestbredden av Glomma. Dyrka mark omkranser tettstedet på
østsiden. Jordbrukslandskapet strekker seg stedvis helt inn i byggesonen og
oppleves som en del av tettstedet. Nærhet til kulturlandskapet og elverommet er en
viktig kvalitet for Årnes. Randvegetasjon som markere overgang mellom bebyggelse
og det åpne jordbrukslandskapet er flere steder lite utviklet, dette gjelder spesielt de
sørlige deler av tettstedet. En velutviklet randvegetasjon har både visuell og
klimatisk betydning.

Årnestangen-Høieområdet
STEDSANALYSE ÅRNES 2007
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HISTORISK GJENNOMGANG
Rekonstruksjon og forståelse av stedets fysiske utvikling er nødvendig for de andre
trinnene i analysen. En serie enkle kartillustrasjoner beskriver utviklingen av stedets
fysiske form over tid. Utvalget av kart er gjort for å vise viktige utviklingstrinn på
stedet. 1994 er lagt inn som et årstall da første utgave av stedsanalysen ble laget.
2007 er lagt inn som årstall for revisjon av kommunedelplanen og oppdatering av
stedsanalysen.
før 1862:

Landbruksområde med spredt gårdsbebyggelse.

1862 - 1905: Perioden starter med at jernbanen blir anlagt, men videre
tettstedsvekst hemmes av manglende bro over Glomma.
1909 - 1935: Perioden starter med åpning av bro over Glomma og preges av
intens tettstedsvekst.
1935 - 1950: Perioden starter med en mindre oppgangstid. På grunn av krigen er
det liten byggevirksomhet i perioden.
1950 - 1975: Velstandsvekst og oppbygging av det moderne tettstedet preger
perioden. Perioden preges av mye byggevirksomhet, både
sentrumsbebyggelse, industribebyggelse og boliger.
1975 - 1994: Perioden preges av lite byggevirksomhet, men utvikling av veisystem
endrer organiseringen av tettstedet.
1994 - 2007: Tettstedet er i perioden sterkt preget av strukturendring både mht.
bebyggelse/bygningstyper, fremkommelighet og gatestruktur. Stor
byggevirksomhet med blant annet kulturhus, totalt ca 500 nye boliger
hvorav stor andel i leilighetsbygg i sentrumskjernen, trafikk- og
gatestrukturen endres i samsvar med kommunedelplanvedtaket i
1995. Tidligere industri- og sagbruksområde ved Glomma blir regulert
for utvikling av bolig- og sentrumsfunksjoner og utvider derved
sentrumskjernen.
Ved å analysere kartene kan vi finne frem til faktorer som har virket styrende på
utviklingen av stedet og vært bestemmende for stedsformen. Disse faktorene
betegnes som primære elementer. Eksepler på primære elementer er ferdselsårer
og kommunikasjonslinjer, terrengforhold, jordbruksarealer, eiendomsgrenser,
reguleringsplaner, osv. I fremstillingen er utviklingen av kommunikasjonen vektlagt
fordi dette er et av de viktigste lokaliseringskriterier og endringskrefter for Årnes. For
hver periode er nye kommunikasjonslinjer som også er primære elementer markert i
kartet.
Kilder historisk gjennomgang:
Bygdebok for Nes, bind IV og VI
Raumnes historielag - Fotoutstilling 2003
”Det var engang….” Kjell Aasum, Fritz Wahlstrøm
Konduktørkart for Kongsvingerbanen 1861
Teknisk etats arkiv og kartmateriale
Forbundsmuseets fotoarkiv

Terje Bakken
Sverre Kjuus
Arild Øiesvold
Eivind Rasmussen
Andreas Jahr
Teknisk etats ansatte.
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Før 1862
Vormsund er trafikknutepunktet i Nes, knyttet til kongeveien fra Christiania til
Kongsvinger. Nestangen er også et sentralt punkt, som kirkested fra 1100 og med
sundtrafikk over til øst- og vestsiden av Glomma. Øststrandsveien gir forbindelse i
nord-sydretning på østsiden av Glomma, mot Hedmark.
Årnes er en gård og et landhandleri, Gruegården. Da det ikke er forbindelse fra
Årnes til vestsiden av Glomma, er dette foreløpig ikke noe naturlig knutepunkt eller
grunnlag for senterdannelse.

De eldste delene av Nes kirkeruin stammer fra en kirke bygd på 1100-tallet. Kirken
gjennomgikk senere flere etapper med ombygging, den siste i 1697, da den fikk sin
nåværende form som korskirke. Kirken ble rammet av lynnedslag og brant ned i 1854, og
har siden stått som ruin.
STYRENDE FOR TETTSTEDSUTVIKLINGEN
Naturlandskapet og etablert utvikling før 1862 har bidratt til å bestemme stedets fysiske form.
Disse primære elementene former tettstedet frem til dagens situasjon.
Glomma
Glomma er en barriere for kommunikasjon mellom øst og vest. Elven er også en viktig ferdselsog transportåre, blant annet for fløting av tømmer. Glomma strukturerer anleggelsen av
Øststrandvegen langs østsiden av elven. På Årnes følger veien høydedraget mellom elven og
Drogga.
Ravinelandskapet
Det ravinerte landskapet med markene V-daler og flatere partier på høyderygger styrer
anleggelse av gårdsbruk og ferdselsårer. Gårdene Drognes og Årnes anlegges på de flate og
lettdrevne elveslettene. Ravinelandskapet styrer anleggelsen av Øststrandveien. På Årnes
felger veien høydedraget mellom elven og Drogga.
Drogga
Vannfallet gir grunnlag for mølledrift og Drogga er eiendomsgrense mellom gårdene Drognes og
Årnes.
14
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Ca 1820

Kartutsnitt hentet fra ”Nes, sentrale deler og Udenes sokn”.
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1862 – 1909
Anleggelse av Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til Kongsvinger (1862) og
jernbanestasjon på Årnes danner grunnlaget for tettstedsdannelse på Årnes. To
andre stasjoner blir anlagt i Nes: Haga og Seterstøa. Stasjonen på Årnes velges
som stoppested for hurtigtogene, og blir derfor den viktigste jernbanestasjonen
mellom Lillestrøm og Kongsvinger.
Stasjonsbygget får en sentral plassering i den videre utviklingen av tettstedet, selv
om Årnes far liten vekst i bygningsmassen denne perioden. Med anleggelsen av
jernbanestasjonen blir det anlagt båtsund mellom Årnes og Rotnes. På grunn av
vanskelige strømforhold og skjær, blir det ikke anlagt fergesund. Dette gir for dårlig
forbindelse til vestsiden av Glomma og stasjonen betjener i vesentlig grad et mindre
område på østsiden av Glomma. Fra Årnes stasjon blir det bygget vei bort til
Øststrandveien.
Ved ekspropriasjonen til jernbanelinje mister Årnes gård 1/5 av sin åker og eng. Når
jernbanestasjonen blir lagt like ved tunet til Årnes gård, blir husene flyttet opp på
toppen ved Årnes kirke der gården ligger i dag.
Årnes kirke står i 1878 ferdig på eiendommen til Årnes gård. Det meste av gården
tilhører nå kirken.

Bildet er tatt i 1880årene. Vi ser Årnes gård
og Årnes kirke i
bakgrunnen, og
Gruegården foran
bakken. Bak Gruegården
går Øststrandveien. I
forkant av bildet går
veien mellom
jernbanestasjonen og
Øststrandveien, og i
venstre hjørne av bildet
går veien på en primitiv
bro over Drogga.
Gruegården er bygget i
1840-årene og er den
eldste nåværende
bygning i Årnes sentrum.
Slettvoldgården til høyre
ble revet i 1980.
Kommunegården, det
tidligere biblioteket ved
Nes Rådhus, helt til
høyre. Til venstre
skimtes Munkeligården.
Bilde fra 1915.
(Foto og bildetekst hentet
fra Raumnes historielags
fotoutstilling 2003.
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1905

Rekonstruksjon fra ca 1905. Gjengivelse av bygninger er ikke
korrekt og illustrerer kun lokalisering av gårdstun og bygninger.

STYRENDE FOR TETTSTEDSFORMINGEN I PERIODEN
Glomma
Jernbanelinjen blir lagt langs østsiden av Glomma.
Kongsvingerbanen
Anleggelsen av Årnes stasjon genererer bebyggelse og senterdannelse. Bygninger i tilknytning til
jernbanen, som stasjon, pakkhus, meieri, osv., legges langs jernbanelinjen eller sidespor.
Jernbanelinjen danner barriere mot elven og gir grense for tettstedet.
Veien fra Øststrandveien til jernbanestasjonen
Sentrumsbebyggelse legger seg etter hvert langs denne kommunikasjonslinjen.
Salemsbakken
Salem blir bygget langs veien opp til Øvre Drognes gård. Denne veien blir senere videreført til
husmannsplassen Svarverud (Svarverudveien).
STEDSANALYSE ÅRNES 2007
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1909 – 1935
Etablering av jernbanestasjon med den stedsutvikling dette ga, skapte et stort behov
for broforbindelse fra Årnes til vestsiden av Glomma med byggsentrum rundt
Vormsund og de mest folkerike delene av Nes. Broen blir bygget og åpnes i 1909.
Dette fører til at veitrafikken innen en stor radius blir omlagt til Årnes. Slik legger
Årnesbroen sammen med jernbanestasjonen grunnlaget for videre tettstedsvekst på
Årnes og bygdesenteret blir flyttes gradvis fra Vormsund til Årnes.
På østsiden av Glomma anlegges broen like nord for utløpet til Drogga.
Jernbaneundergang for Drogga og veien til sentrum blir anlagt. Hovedveien fra syd
gjennom sentrum blir lagt om til elvesiden av jernbanelinjen fra Drognes til ny
jernbaneundergang, videre til "Tomta" foran stasjonen og skrått opp til den møter
Øststrandveien.
I den første delen av denne perioden, fra 1909 til slutten av 1. verdenskrig (1918),
har Årnes en rask kommunikasjonsmessig og økonomisk utvikling. Tettstedsveksten
skjer på grunnlag av handelsvirksomhet og allsidig industri basert på lokale
ressurser som hovedsaklig er fordeling og transport av trevarer og landbruksvarer.
Det blir bygget en del bygårder med forretningsdrift i området rundt jernbanen og
flere større villaer på høyderyggen ved Årnes kirke. Det blir også bygget en del
boliger i "Årneshagen" ved Salemsbakken og langs Josefinegaten. Byggevirksomheten er noe forsinket i forhold til den økonomiske utviklingen, deriblant
Årnes skole (1922). Skolen bidrar til å styrke sentrumsdannelsen på Årnes.
Bildet er tatt i tidsrommet 1914 1923. I forgrunnen til venstre er
Munkeligården, mens til høyre sees
Gruegården. Den store toetasjes
bygningen i bakgrunnen er
Grøndahlgarden, bygget i 1914. Like
foran denne er tomta som blir
bebygd med hotell i 1924. Til venstre
for Grøndahlgården står vanntårnet
til damplokomotivene og til venstre
for dette sees Skysstasjonen. Til
høyre for Grøndahlgården står
Steingarden (feilaktig farget hvit).

Dette bildet viser Årnes fra vestsiden
av Glomma, med Årnesbroen som
sentralt motiv. Bildet er tatt en gang
mellom 1924 og 1930. Kirken danner
silhuett og landemerke for tettstedet.

Ved kongelig resolusjon i 1914 blir bygningsloven gjort gjeldende for et område ved
Årnes stasjon. Regulering av gater og kvartaler med bebyggelse blir vedtatt i en
plan i 1916, men reguleringsrådet er ikke i funksjon før 1924 og planen blir derfor
ikke fulgt.
Dyrtid bremser videre utbygging av Årnes fra midten av 20-årene og frem til ca
1934.

18
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1936

Tegnet fra ”Kart over Aarnes” utarbeidet av ingeniør Haakim

STYRENDE FOR TETTSTEDSFORMINGEN I PERIODEN
Bro over Glomma
Broen danner sammen med jernbanen grunnlaget for tettstedsutvikling. Anleggelsen av broen
fører til jernbaneundergang og veiomlegginger.
Omlegging av hovedvei mellom Drognes og Gruegården
Hovedveien organiserer sentrums-bebyggelse rundt stasjonsområdet og på vestsiden av
jernbanen. Sammen med veien mellom Øststrandvegen og stasjonen legger den nye hovedveien
grunnlag for organisering av sentrumsbebyggelsen i et stjernemønster med midtpunkt i "Tomta"
foran jernbanestasjonen.
”Tomta"
Plassen foran stasjonen fungerer som lagringsplass og møtepunkt i tilknytning til jernbanen og
danner sentralpunkt for tettstedet.
Svarverudvegen
Veien organiserer utparsellering til boligtomter, i første omgang ved Salemsbakken og langs
sideveien Josefinegaten.
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1935 – 1950
På midten av 1930- årene tiltar byggevirksomheten på Årnes. I 1935 blir det blant
annet bygget tre store forretningsgårder på Årnes (deriblant Schiefloegården og
Skotøymagasinet). Denne oppsvingen fortsetter til 2. verdenskrig starter i 1939.
I 1935 blir det oppdaget at reguleringsplanen fra 1916 ikke er stadfestet av
departementet. Dette medfører at bygningsrådet står uten myndighet til å øve
innflytelse på den store byggevirksomheten som er planlagt dette året. En ny plan
blir lagt frem i herredsstyret i 1936 samtidig med at det blir bevilget midler til ny
kartlegging av Årnes.
Perioden preges generelt av mindre byggevirksomhet, for det meste spredt
boligbygging i periferien av Årnes. Boligene ble lagt på de to høyderyggene mot
Runni og i "Årneshagen". Begge områdene blir bygget ut med addisjon av tomter
langs hovedveiene og så utfylling med tomter langs sekundære veier. På Runni
skjer det en gradvis fortetting mellom eksisterende hus samt videre utbygging
nordover langs øststrandvegen. I "Årneshagen" blir det bygget en del villaer på
nordsiden langs Svarverudveien.
Under krigen er eneste byggevirksomhet tyskernes brakkeleir på Runni. De første
årene etter krigen er det rasjonering av varer og vanskelig a skaffe byggematerialer.
Dette begrenser byggevirksomheten.
Flyfoto som viser Årnes fra nord i
1945. I forgrunnen er tyskernes
brakkeleir. Øststrandvegen (i dag
Runnivegen og Kirkevegen) går
ned mot sentrum med en del
villabebyggelse organisert langs
veien. Til venstre i bildet renner
Drogga inn i skogen bak skolen.

Flyfoto fra 1947. Sentrum preges
av landlige og grønne omgivelser.
Bygningene i sentrum ligger i
direkte tilknytning til gatene, med
hager og gårdsrom i bakkant.
Sagbrukstomtene dominerer
sentrum. Bak jernbaneundergangen ligger mølla som
senere blir revet før den nye broen
skal bygges.

Kartet fra 1957 på neste side viser Silovegen og ny vei mellom Årnes og Fjuk. Disse
veiene blir bygget etter 1950 og blir derfor omtalt i neste periode.
20

STEDSANALYSE ÅRNES 2007

1957

Kart fra 1960 basert på flyfoto fra 1957

STYRENDE FOR TETTSTEDSFORMINGEN I PERIODEN
I denne perioden formes veksten i hovedsak av tidligere etablerte primære elementer.
Svarverudvegen
Utparsellering av boligtomter langs Svarverudvegen skjer over lang tid og med en grenstruktur av
adkomstveier ut fra hovedveien.
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1950 – 1975
Når tettstedsveksten på Årnes tas seg opp igjen etter krigen, følger den generelle
tendenser i Norge med industrialisering, velstandsøkning og oppbygging av
velferdssamfunnet.
Fra midten av 50- årene er det stor byggeaktivitet i sentrum. En reguleringsplan for
søndre del av Årnes (stadfestet i 1956) legger tilrette for nytt rådhus og annen
sentrumsbebyggelse, ny hovedvei tilknyttet ny bro og nye gater mellom den nye
hovedveien og sentrum. Planen blir i store trekk fulgt: Ny bebyggelse blir bygget
som frittliggende volumer frigjort fra gatenettet. Frem mot midten av 60- årene
vokser sentrum med nytt rådhus og flere forretningsbygg.
Arbeidet med å få gjennomslag for ny hovedveg på østsiden av jernbanen fra Haga
til Årnes startet allerede i 1945. Bakgrunnen for dette var de mange planovergangene fra privatveier som gikk ned på Nedre Hagaveg, og at dette var eneste
veiadkomst for de som bodde øst for jernbanen. I 1950 ser man at det ikke er mulig
å få ny riksveg i løpet av nærmeste 50 år, og Øvre Hagaveg blir bygget som
kommunal vei. Veien mellom Årnes og Fjuk er en del av denne veien, og blir bygget
i 1951.
Fordi broen fra 1909 ikke bar kapasitet for den økte trafikkbelastningen, blir det
utover 50-årene behov for ny bro over Glomma. Trafikken til Årnes er på denne
tiden stor, blant annet på grunn av jernbanen, sagbrukene, kornsiloen, meieriet og
transport av veidekksmateriale. Ny bro over Glomma blir åpnet i 1963. Den blir lagt
70-80 m syd for den gamle broen og veiforbindelsene på begge sider blir rettet ut.
På Årnes blir veien lagt i rett linje med planlagt ny hovedvei. Jernbaneundergangen
blir ombygget og mølla på østsiden av jernbanen blir revet. En reguleringsplan for
Årnes sentrum (stadfestet i 1963) innregulerer den nye broen.
Oppbygging av flere store industribedrifter tar fart i begynnelsen av 60- årene.
Tyskernes brakkeleir på Runni starter lokalisering av industri på Runni, og flere
større bedrifter blir bygget opp langs Runnivegen. Meieri, kornsilo og flere sagbruk
ble bygget nær sentrum og jernbanen. Årnes utvikler seg til å bli et industritettsted.
Som følge av industrietableringene og den generelle velstandsøkningen, blir det
behov for flere boliger på Årnes. Boligbyggingen skjer i første del av perioden som
fortetting langs veiene inn mot sentrum (Runnivegen og Svarverudvegen) og i
allerede etablerte boligområder. Silovegen blir først bygget fra sentrum til siloen,
men blir senere forlenget som adkomstvei for boliger. Fra midten av 60- årene
utparsellerer kommunen og andre tomteeiere boligfelt, som oftest med like store
tomter knyttet til interne adkomstveier (f.eks. Høie, Banklia, Bekkelia, Fjuk).
Boligfeltene ble gjerne bygget ut over et relativt kort tidsrom, de fleste mellom 1965
og 1975. Runni skole blir bygget i denne perioden.

Flyfoto fra 1961 viser de første
bygningene som ble oppført
etter reguleringsplanen fra
1956 sammen med en del
eldre bebyggelse som senere
er revet. Den nye veien fra Fjuk
er fullført som ny gate i
sentrum.
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1973

Økonomisk kartverk 1976 basert på flyfoto fra 1973/74.
Økonomisk kartverk 1976, basert på flyfoto fra 1973/74.

STYRENDE FOR TETTSTEDSFORMINGEN I PERIODEN
Reguleringsplan for Årnes rådhusområde (1956)
Planen tilrettelegger for ny sentrumsbebyggelse, nytt rådhus og hovedveiforbindelse til ny bro.
Ny bro over Glomma tilrettelegger for mer, større og tyngre biltrafikk, og legger dermed tilrette for
industrivekst. Adkomstsituasjonen til Årnes forenkles ved at veiforbindelsen fra brohodet rettes ut.
Trafikken i sentrum fordeles til flere gater, og stasjonen blir kommunikasjonsmessig mindre
sentral enn før.
Ny vei Årnes - Fjuk
Som en del av øvre Hagaveg gir veien forbindelse til områder øst for toglinjen. Veien
muliggjør utbygging av Fjukfeltet. Nær sentrum blir det bygget forretningsgårder langs veien.
Silovegen gir adkomst til siloen. Forlengelse av veien muliggjør boligbygging i området nord for
siloen.
Høievegen gir adkomst til boligområdet på Høie.
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1975 – 1994
I denne perioden blir industriaktiviteten på Årnes redusert, og Årnes fremstår i
sterkere grad som handelssentrum og sentrum for offentlige tjenester.
Av jordvernhensyn blir boligbygging fra begynnelsen av 70-tallet lokalisert til
områder med udyrkbar mark utenfor Årnes (f.eks. Fjellfoten). Boligbygging på Årnes
begrenses til fortetting i eksisterende boligområder.
Reguleringsplan for Årnes sentrum syd blir stadfestet i 1976. Arbeidet med
reguleringsplan for hele Årnes sentrum igangsettes umiddelbart etterpå, men
stadfestes først i 1981. Intensjonen med planen er å legge tilrette for utvikling av
næring (forretninger/industri) i sentrum og løse trafikkproblemer med en ringvei
rundt sentrum. Planen blir til en viss grad fulgt, men ringveien blir aldri fullført.
Begge sentrumsplanene bygger på en disposisjonsplan med følgende to
hovedprinsipper:
1.
Lokalisering av sentrumsfunksjonene på nordsiden av forbindelsesveien
Årnes bru Fjellfoten.
2.
Gjennomfartstrafikk skal føres utenom sentrum.
Hovedprinsippene i planen blir fulgt opp. Omlegging av trafikken gjennomføres ved
to omkjøringsveier (1981-1982). Begge blir lagt i ravinedaler, og fører til at elvene
legges i rør. Drogga blir samtidig lagt i rør gjennom sentrum. Omkjøringsveiene
avlaster foruten sentrum også de eldste, selvgrodde boligområdene. De løser
trafikkproblemene, men bryter også opp sammenhenger og strukturer slik at det blir
vanskeligere å orientere seg på stedet.
I denne perioden blir det igangsatt regulering av mange deler av Årnes. Foruten
sentrumsplanen blir også reguleringsplan for Årnes øst stadfestet (1981). Hensikten
med denne planen er å tilrettelegge for bygging av videregående skole og
omkjøringsvei for Rv 175 i Droggedalen. Dette blir fulgt opp.
Det blir i perioden bygget flere offentlige bygninger på Årnes: Nes sykehjem, Nes
bo- og servicesenter, Årnes barneskole, Runnirinken ishall og Nes videregående
skole.
Med økonomisk oppsving blir det i 80-årene etablert flere store kjøpesentra langs
hovedveiene. Disse gir handelsnæringen på tettsteder som Årnes større
konkurranse. Eurosenteret på Vormsund gir slik konkurranse til Årnes. Det blir
bygget to kjøpesentra i Årnes sentrum: BB-senteret (1986) og ENN-senteret (1986).
Spesielt BB-senteret flytter tyngdepunktet i sentrum bort fra stasjonsområdet. I
forbindelse med utbyggingen av BB-senteret blir det laget en delregulering for
området. Denne blir egengodkjent i 1986.
I 1992 blir kommuneplan for Nes kommune vedtatt. Ved utarbeidelsen av
kommuneplanens arealdel blir arealene rundt Årnes tatt ut av planen fordi den
sammensatte situasjonen i bygdesenteret krever en mer detaljert behandling
gjennom en kommunedelplan. Forarbeidet til kommunedelpplanen ble gjennomført i
1994 og setter derfor tidsskille et naturlig tidsskille for analysen. Kommunedelplan
for Årnes som blir vedtatt 20.06.1995 skal komme til å prege det neste tiårs
stedsutvikling i svært stor grad.
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1994

Nes kommunes kartlegging 1990, oppdatert i1994.

STYRENDE FOR TETTSTEDSFORMINGEN I PERIODEN
Reguleringsplan for Årnes sentrum (1981)
Styrer mindre utbygginger i sentrum. Gjennomføring av en del av ringveien bryter et gammelt
veiløp opp til kirken.
Reguleringsplan Årnes 0st (1981)
Tilrettelegger for bygging av omkjøringsvei og videregående skole.
Omkjøringsveiene (1981-1982)
Årnes får et helt nytt veisystem som endrer adkomstsituasjon til stedet. Sammen med BB-senteret
flytter veiomleggingen tyngdepunkt i sentrum. Dette fører til at jernbanestasjonen ikke lenger er
det sentrale punktet på Årnes.
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1994 – 2007
Første halvdel av 90-årene var preget av stagnasjon og få byggeprosjekter på
Årnes. Dette endret seg mot slutten av 90-tallet og i perioden etter 2000 har stor
byggevirksomhet og strukturendringer preget tettstedsutviklingen. Frem til i dag har
Årnes vært i sterk endring ved mange nye og store byggeprosjekt både i sentrum og
i tettstedet for øvrig. Utbygging av leilighetskomplekset Glomma terrasse og
boligutvikling på Øvre Drognes (Møllerstua) ga verdifullt tilskudd til næringsgrunnlaget og representerer starten på en tiårsperiode med stor vekst og
investeringsvilje på Årnes. Totalt ble ca 500 boliger bygget i perioden.
Kommunedelplan for Årnes ble vedtatt 20.06.1995 etter en omfattende planprosess
med stor grad av medvirkning og mange alternativdrøftinger. Planvedtaket hadde
som målsetting å gi grunnlag for fysisk og strukturerende opprustning av tettstedet
og samtidig tilrettelegge for boligvekst for å styrke grunnlaget for alle tettstedsfunksjoner. Som en videreføring av kommunedeplanen ble regulering av Årnes
sentrum og nye boligområder på Øvre Drognes gjennomført, samt fastsetting av
parkeringsvedtekter og gatebruksplan for sentrumskjernen. Stasjonsområdet og
deler av gateløpene i sentrum blir rustet opp og Årnes sentrum får et stort estetisk
og funksjonelt løft i denne perioden. Skolegata i den tidligere historiske vegtraseen
mot Salemsbakken blir gjenåpnet.
Bebyggelsesplan for Kulturhuskvartalet ble vedtatt i 1999 og Nes kulturhuset stod
ferdig i 2001. Leilighetsbygg i fire etasjer med samtidsarkitektur (Årnes passasjen,
Årnes Amfi) gir ny bygningstype og bebyggelsesstruktur i sentrumskjernen.

Oppføring av leilighetsbygg på Årnes
Strand

Det tidligere aktive sagbruks- og
industriområdet langs Nedre Hagaveg
gjennomgikk en betydelig endring i
aktivitet og arealbruk i perioden. Endrede
betingelser for industri og sagbruk ga
flere nye aktører og eierinteresser med
andre ønsker og planer for området enn
det industriformålet som var vedtatt i
kommuneplanen. Reguleringsplan for
Glomma terrasse var første steg i
transformasjonsprosess fra industri til
tettstedsfunksjoner i dette området.
Senere etablering av handelsvirksomhet i
i samsvar med reguleringsvedtak for Brud
eiendom forsterket utviklingen.
Kommunal reguleringsplan (2004) for
hele området fra Elveparken med Årnes
småbåthavn/marina i nord til Gorolundevja i sør, tilrettelegger for utvikling av
sentrumsformål i hele området.
Etablering av gang-/sykkelveg mellom
Fjuk og Fjellfoten (2007-/08) er viktig for å
knytte boligområdet på Fjellfoten
nærmere sentrum.

Den sterke veksten og de mange
byggeprosjektene aktualiserer behovet
for oppdatert styringsverktøy og kommunestyret vedtar rullering av
kommunedelplanen i 2006. Planprogram for dette arbeidet vedtas og planarbeidet
startes august 2007.
- og på Sagtomta
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STYRENDE FOR TETTSTEDSFORMINGEN I PERIODEN
Kommunedelplan for Årnes (1995)
Styrer videreutvikling av tettstedet etter stagnasjonsperiode. Fastsetter sørlig
utviklingsretning for tettstedet, ny gatestruktur, nye byggeområder for bolig,
parkeringsvedtekter og retningslinjer for estetikk/byggeskikk og sentrumsutvikling.
Reguleringsplan Årnes Sentrum (1999)
Videreføring og ytterligere detaljering av kommunedelplanvedtaket fra 1995. Styrer
detaljutforming av gatenettet, byggehøyder, og grad av utnytting.
Nes Kulturhus (2001)
Viktig markeringsbygg som forsterker BB-senteret som et sentralt tyngdepunkt i tettstedet.
Reguleringsplan for Årnes Strand – Årnes brygge (2004)
Representerer viktig sentrumsutvidelse ved å åpne for transformasjon fra industri til handel/sentrumsfunksjoner og bolig langs Nedre Hagaveg.
STEDSANALYSE ÅRNES 2007

27

28

STEDSANALYSE ÅRNES 2007

GRØNTSTRUKTUR
Definisjon
Grøntstrukturen defineres her som et nettverk av vegetasjonsdekte arealer av ulik
størrelse, og forbindelsen mellom disse. I tillegg til natur- og kulturlandskapsområder
er også opparbeidede parker og grøntanlegg del av grønstrukturen. Gangveger,
driftsveger i kulturlandskapet og stier/ tråkk i byggesonen representerer viktige
forbindelseslinjer i grøntstrukturen.
Privathagene er en visuelt viktig del av grøntstrukturen, men er ikke behandlet i
denne analysen på grunn av den begrensede muligheten det offentlige har til å
påvirke forvaltning og vern av vegetasjonen i disse privateide områdene.

Grønstrukturens betydning
Systemet av grønne vegtetasjonsdekte områder og forbindelsen mellom disse har
stor betydning for rekreasjon, helse og trivsel, samtidig har grønne områdene og
markert vegetasjon en betydelig opplevelses- og identitetsverdi for stedet. Grønne
områder gir livsgrunnlag for og spredningsmuligheter for planter og dyr og har stor
betydning for lokalklima. Sammenhenger og forbindelseslinjer mellom de forskjellige
områdetypene er avgjørende for funksjonalitet og bruksverdi. Arealsituasjonen for
grønne områder må derfor vurderes samlet for tettstedet. En helhetlig strategi for
forvaltning av grøntstrukturen vil hindre en tilfeldig og ødeleggende "bit for bit" utbygging av grønne områder og samtidig bidra til at forbindelseslinjer kan utvikles.
Attraktive arealer for friluftsliv og uteaktiviteter er vesentlig, men like viktig er det å
sikre og utvikle sammenhenger og forbindelseslinjer slik at områdene kan inngå i en
funksjonell helhet med både bruks- og opplevelsesverdi.

Kulturlandskapet
Kulturlandskapet som omkranser tettstedet og stedvis strekker seg helt inn mot
sentrum, er en kvalitet for Årnes og en viktig del av grøntstrukturen. Dyrka mark har
imidlertid en begrenset bruksverdi for rekreasjon og friluftsliv fordi ferdsel på
innmark kun er tillatt vinterstid. Det at tettstedet er omkranset av dyrka mark gir også
avstand til større sammenhengende skogs-/friluftslivornråder. Store deler av året er
derfor dyrka mark en barriere for direkte kontakt til utmarksområdene sør og øst for
tettstedet. Kantvegetasjonen mellom bebyggelse og dyrka mark er i hovedsak lite
utviklet. Hvor det stedvis er bedre utviklet kantvegetasjon gir dette variasjon i
landskapsopplevelsen, bedrer lokalklimaet og bidrar til biologisk mangfold
(spredningskorridorer). Kantvegetasjon og vegetasjonsbelter i kulturlandskapet bør
søkes videreutviklet også for å gi turvegkorridorer mellom byggesonen og utmark.

Skogsområder / utmarksområder
Et skogsområde strekker seg fra Fjuk og gir forbindelse til Dragsjøen og
Lundbergsåsen, og videre østover til store utmarksområder. Dette området ved Fjuk
er det eneste skogområdet med tilknytning til Årnes. Grøntstrukturen ellers har kun
mindre skogsområder spredt som "øyer" i kulturlandskapet.
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Ravinedaler
Ravinedaler uten særlig busk- og trevegetasjon er et hovedtrekk i grøntstrukturen
innenfor dagens byggesone. Mest utpreget er ravinen med jernbanetraseen og
ravinen (Droggedalen) med Rv 175, hvor brakkmark dekker store areal. Bratt
terreng og nærhet til henholdsvis veg og jernbane gir disse områdene en begrenset
rekreasjonsverdi i seg selv, men desto større betydning for sammenhengen i
grønstrukturen.

Elvenære områder
Reguleringsplan for Årnes brygge og Årnes strand (2004) har planmessig sikret
gjennomgående offentlig friområde langs Glomma fra Årnestangen til Gorolund.
Opparbeidelse av strandpromenade sør for Årnes bro er hjemlet som et
rekkefølgekrav i denne reguleringen og vil derfor bli etablert samtidig med
utbyggingen i området. Deler av strandpromenaden er etablert.
De elvenære arealene nord og sør for Årnes bro har verdifulle opplevelseskvaliteter
som gir et positivt tettstedsmøte fra vest. Nord for broa ligger Bautaplassen og
Elveparken med Årnes småbåthavn hvor ”Elvekongen” har anløp. ÅrnestangenHøie er et verdifullt naturområde med opparbeidet turveg og gangbro fra
Elveparken. Stor opplevelsesverdi, nærhet til vannet og en frodig og artsrik
vegetasjon gjør området spesielt verdifullt som nærrekreasjonsareal for tettstedet
Årnes. Et stort naturlig ”amfi” i kulturlandskapet på Høie med en diameter på opptil
150 m har potensialet som friluftsarena.
Manglende kryssing av jernbanen i sentrum gir dårlig tilgjengelighet til disse
elvenære arealene. Planlagt jernbaneundergang vil derfor bidra særs positiv for
kontakten mot Glomma og generelt for sammenheng og helhet i grønstrukturen.
Elveparken med bryggeanlegget ble i 2004 regulert til friområde i kombinasjon med
mulighet for å bygge serveringssted med servicefunksjoner knyttet til
småbåthavnen. Utbyggingsmulighetene kan gi grobunn for økt aktivitet og
oppgradering av de elvenære grøntområdene. Samtidig er området sårbart og en
god utbygging vil kreve god planlegging og styring for å sikre områdets kvaliteter og
bruksverdi for allmenheten. Det påhviler et entydig plankrav i området som sikrer
politisk styring og offentlig medvirkning ved videre utvikling av området

Elveparken med Årnes småbåthavn. Bautaplassen og Årnes bro til høyre.
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Byggesonen
Bautaplassen ved Glomma er opparbeidet som
park og har viktig funksjon både som
tettstedsmøte og for historisk forankring og
identitet. Årnes kirke med kirkegård sentralt og
strategisk lokalisert er et verdifullt parkanlegg for
tettstedet. Eldre vegetasjon med kraftige trær
sammen med kirkens og kirkegårdens
beliggenhet på høyderyggen gjør dette anlegget
til et spesielt sterkt element for grøntstrukturen.
Det grønne preget i byggesonen er hovedsaklig
uttrykt ved vegetasjonen i privathager.
Privathagene har en frodig og artsrik vegetasjon
som gir boligområdene et "hagebypreg" med
både økologisk og opplevelsesmessig betydning.
Kommuneplanens generelle krav om
tomtestørrelse og grad av utnytting har bidratt til
at dette preget i stor grad opprettholdes også ved
fortetting av eksisterende eneboligtomter.
Årnes sentrum har de siste årene fått styrket
sitt grønne preg gjennom en omfattende satsing
på gateplanting og opparbeiding for bruk og
opphold i sentrum for gående. Stasjonsområdet
og gatenettet er opparbeidet med vegetasjon i
flere sjikt og ensartet gatemøblering bl.a. med
sitteplasser og benker. Grøntanlegget tilknyttet
rådhuset har flere eldre trær som sammen med
spredte gamle ”bytrær” i sentrumsbebyggelsen
gir verdifull høyde og volum til den grønne
opplevelsen av Årnes.
Raumnes og Årnes idrettsanlegg og
skoleanleggene på Runni har opparbeidede
aktivitets- og grøntområder. Opparbeida
grøntanlegg i tilknytning til institusjoner og andre
offentlige bygg har varierende grad av
tilgjengelighet og bruksverdi for allmenheten.

Årnes kirke og villaområde langs åsryggen

Bautaparken

Stasjonsparken

Sammenheng og forbindelseslinjer
I byggesonen er det først og fremst sekundærveger og boliggater som sammen med
gangveger gir fysisk forbindelse mellom de
forskjellig grønne områdene. Stedvis gir
sammenheng mellom grønne områder også
Gateplanting i Jernbanegata
fysiske forbindelseslinjer. Visuelle forbindelseslinjer er oftest ivaretatt av hekker og vegetasjon i private hager.
Jernbanen er en kraftig barriere mellom Årnes og Glomma, og dyrka mark er en
barriere mellom tettstedet og utmarksområdene i øst. Byggesonen har få tilrettelagte
forbindelseslinjer som krysser dyrka mark og gir kontakt ut til større naturområder.
Lysløypetrasèen ved gården Solbakken har derfor spesielt stor verdi som
turvegforbindelse til Fjuk og de store skogsområdene videre østover. Kontakten
mellom tettstedet og Glomma med Elveparken og Årnes småbåthavn skal gis et
betydelig løft ved planlagt undergang ved Årnes stasjon.
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Romavgrensende terrengformer
De mest markerte terrengformer i Årnes-området er ravinene. Elver og bekker har
gravd seg ned i raviner og etterlatt høyderygger mellom de markerte v-dalene. Veg
og jernbane er ofte lagt i ravinene, og den eldre bebyggelsen ble enten lagt på
elveslettene eller strategisk på høyderyggene. Høyderyggen med Årnes kirke er en
markert terrengform som avgrenser landskapsrommet med sentrumsbebyggelsen.
Ravinesystemene gir terrengformer som avgrenser større og mindre landskapsrom.
Disse landskapsrommene har vært primære elementer for ordning av bebyggelsen
og utvikling av tettstedet.

Flyfoto av Årnes tettsted omkranset av kulturlandskapet .
Viktige terrengformer er markert med heltrukken strek.
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BEBYGGELSESSTRUKTUR

Definisjon
Begrepet beskriver de grunnleggende ordensprinsipper for bebyggelsen og forklarer
derfor enkeltbygningens sammenheng med helheten.
En bebyggelsesstruktur kan være summen av enkeltbyggesaker (f.eks. boligene
langs Svarverudveien) eller et resultat av styrende planer (veiplaner,
reguleringsplaner, utparselleringsplaner). Bebyggelsen vil uansett følge bestemte
regler enten det er bevisst eller ubevisst, og danne et gjenkjennelig mønster – en
struktur. En bebyggelsesstruktur er med andre ord et ordensprinsipp som
gjenspeiler funksjonelle eller kulturelle forhold.
Bebyggelsesstrukturene klassifiseres og deles inn i hovedgrupper på bakgrunn av
bebyggelsens orientering i forhold til ferdselsårer (vei, jernbane, elv, osv.) og
bebyggelsens interne organisering. Analyse og registrering av
bebyggelsesstrukturen og bygningstyper sammen med grøntsruktur er benyttet til
inndeling av tettstedet i enhetlige områder som igjen gir forståelse for aktuelle
føringer for den videre utviklingen.

Bebyggelsen i Årnes kan deles inn i 4 hovedgrupper
1.

Punktmessig organisering

2.

Lineær organisering

3.

Organisering etter generelle planmønstre

4.

Organisering i forhold til uterom

De ulike hovedgruppene underdeles for å beskrive ordensprinsippene mer detaljert.
Strukturbegrepene er beskrevet på neste side ved enkle illustrasjoner og konkrete
eksempler fra Årnes.
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Punktmessig organisering
Frittliggende bygning eller bygningsgruppe som ikke
forholder seg direkte til ferdselsårene.
Institusjon/ paviljong
Frittliggende bygning(er) organisert i forhold til
landskapet. Eks. Nes videregående skole.
Gårdsanlegg
Frittliggende bygningsgruppe i landskapet med intern
organisering om tun eller gardsplass, Eks. Drognes
gård

Linær organisering
Bebyggelse organisert etter en linje.
Jernbane
Bebyggelse organisert langs jernbanen.
Eks. Årnes stasjon.
Gammel hovedvei
Bebyggelse organisert langs en tidligere viktig vei og
med direkte adkomst til denne veien.
Tomtestørrelser er varierende.
Eks. langs Runnivegen/Øststrandveien
Adkomstvei
Bebyggelse organisert langs tverrgående veier
tilknyttet hovedvei eller gammel hovedvei.
Bebyggelsen langs adkomstveier utgjør gjerne en
addisjon av enheter over tid. Veien ender
som regel blindt og er hovedsaklig adkomst til boliger.
Bebyggelsen langs adkomstveier utgjør gjerne en
addisjon av enheter over tid og tomtestørrelse er
varierende.
Eks. villaområde på Svarverud.
Hovedvei
Bebyggelse organisert langs en viktig vei og med
direkte adkomst til denne veien.
Tomtestørrelser er varierende.
Eks. industribebyggelsen på Runni.

Felt – organisering etter generelle planmønstre
Frittliggende bebyggelse organisert etter terrengtilpassede
planer og planlagt som en enhet.
Reguleringen/utparselleringen er bygget ut over et relativt
kort tidsrom og tomtene har tilnærmet lik størrelse. Feltet
fremstå ofte som et område med intern organisering adskilt
fra øvrige strukturer.
Eks. Prestegårdshagen / Vaskeritomta

Romlig – organisering i forhold til uterom
Bygninger som henvender seg mot plass, torg eller annet
byrom. Eks. Møllerstua boligfelt.
34
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BYGNINGSTYPER

Definisjon
Begrepet bygningstypologi brukes i denne sammenheng for å beskrive de
bygningstypene stedet er sammensatt av og bygningene kategoriseres i forskjellige
grunntyper ut fra hvordan de er organisert i plan og rom. De forskjellige
bygningstypene uttrykker prinsippene for hvordan den enkelte bygning er bygget og
forteller om kulturelle og sosiale forhold på stedet.
De typene vi finner i Årnesområdet beskrives i en kort definisjon. I kommentaren til
hver type beskrives utviklingen av typen over tid, hvilke arkitektoniske uttrykk
bygningene har fått til forskjellige tider og hvordan bygningstypen har preget Årnes.
Bygningstypene gir ett av utgangspunktene for områdeinndeling og for diskusjon av
endringene i stedets arkitektur over tid
Bygningsmassen i Årnes kan deles inn i 5 hovedgrupper
1.

Gårdsbruk

2.

Bolig i byggesonen

3.

Frittliggende sentrumsbygg

4.

Institusjon

5.

Industribebyggelse

1.

Gårdsbruk

Definisjon
Anlegg bestående av våningshus og driftsbygninger (låve/ fjøs/ uthus) organisert
rundt et felles tun.
Kommentar
Både våningshus og driftsbygning har
skiftet karakter og oppbygning gjennom
tiden. Utviklingen av våningshus er ofte
sammenfallende med sin tids villaarkitektur.
Fordi både våningshus og driftsbygning
inngår i en driftsmessig enhet som
gårdsanlegg, har vi valgt å betrakte dette
som en enhet og ikke kategorisere
bygningene i forskjellige typer.
Når et tettsted vokser og omslutter
gårdsbruk, vil ofte gårdsdriften bli nedlagt og
våningshuset omdisponert til bolig. Etterhvert
blir gjerne driftsbygningene revet, og våningshuset fremtrer som selvstendig bygg.
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2.

Bolig i byggesonen

Villa – enebolig
Definisjon
Frittliggende boligenhet med tilhørende anlegg (garasje, uthus), som plasseres fritt
på tomten. Planprinsippene for villaen kan være forskjellige.
Kommentar
Det arkitektoniske uttrykket og oppbyggingen av villaene har skiftet med tiden. Det
meste er trehus.
I perioden 1840 - 1920 ble det bygget sveitserhus i Norge og mange av
våningshusene og villaene i Årnesområdet ble bygget i denne stilen. Karakteristiske
trekk ved sveitserstilen er høy grunnmur, stort saltak med synlige taksperrer og
bærebjelker, løvsagsutskjæringer og åpent verandatilbygg eller glassveranda.
Mange av villaene i Salemsbakken og Josefinegaten er sveitserhus.
I tidsrommet 1905 - 1930 ble det bygget villaer i nasjonalromantisk byggestil, ofte
kalt "norsk panelstil" . Disse karakteriseres ofte ved "kubbeformet" bygningskropp,
høyreist saltak med svært bratt takvinkel og rik og kraftig detaljering. Mange av
villaene i bakken opp mot kirken ble bygget på denne måten, ofte som staselige
boliger for de bedrestilte.
I 1930- årene kom den internasjonale funksjonalistiske stilen. På Årnes var dette
ofte enklere og rimelige boliger. Byggemåten er panelte reisverkshus med valmede
eller flate tak, store vindusflater uten sprosser, vindusbånd og en kubistisk
sammenstilling av volumer og flater. Etter krigen dominerte husbankfinansierte
boliger i en og en halv etasje med en fast kubisk huskropp og knappe detaljer. Fra
60- årene og utover dominerte ferdighusene med hele boflaten på ett plan.
To- og firemannsbolig
Definisjon
Den vanlige tomannsboligen er i to etasjer med en trapp og delt horisontalt med
samme leilighetstype oppe og nede. Ved deling vertikalt ved trappen i tillegg, gir
boligen plass til fire leiligheter.
Kommentar
Mye brukt boligtype med skiftende fasadeuttrykk i perioden fra 1950 og frem til i
dag. Gir mindre og rimelige boliger. Prestegårdshagen/Vaskeritomta og flere
boligfelt på Runni har eksempler på denne boligtypen.
Rekkehus og kjedet enebolig
Definisjon
Boligenheter i en eller to etasjer skilt med brannvegg og bygget sammen i rekke.
Kjedet enebolig er bundet sammen ved mellomliggende garasje/carport.
Kommentar
Boligformen er bygget på "hagebyidealer". Slik utbygging gir en større tetthet enn
eneboligutbygging, men samtidig mange av de samme bokvalitetene (f.eks. hage).
Etter siste krig er dette blidt en utbredt bygningstype i Norge. Boligfeltet Møllerstua
har eksempler på kjedet enebolig.
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3.

Frittliggende sentrumsbygg

Bygård
Definisjon
Den tradisjonelle bygården er anlagt med våningshus
og uthus. Våningshuset med langsiden mot gata
dekker nesten hele tomtelengden, men har vindu mot
alle fire sider. Uthus mot andre tomtegrenser kan
danne indre gårdsplass og skjerme hagen.
Bygårdene er trehus i tømmer eller bindingsverk.
Kommentar
Bygårdene på Årnes ble hovedsaklig bygget i
tidsrommet 1910 - 1925. Arkitekturen er preget av
sveitserstil og Nasjonalromantikk/ nyklassisisme,
med de samme kjennetegn som for villabebyggelsen.
Bygårdene har kvaliteter som gir Årnes identitet som
sted.
Funkisgård
Definisjon
Den typiske forretningsgården i funksjonalistisk stil
er et større bygg i to til tre etasjer med hovedkonstruksjon i betong og med flatt tak.
Forretningsarealene i første etasje har fri plan med
bærende søyler. De øvrige etasjene er organisert
omkring en korridor for boliger eller kontor.
Kommentar
I tidsrommet 1955 - 1970 ble det bygget mange
funkisgårder på Årnes. Mange av disse ligger i
den sydlige delen av Årnes, i området som ble
regulert i 1956. Fordi vegsystemet rundt bygningene
i stor grad ble endret med bygging av
omkjøringsvegene, er mange av bygningene løsrevet
fra den sammenhengen de ble bygget i.
Forretning - varehus
Definisjon
Typen karakteriseres ved store åpne rom for
fleksibel innredning av forretninger. De er bygget
i en til to etasjer med søyle/ bjelkekonstruksjon i
stål eller betong. Den store husdybden gir flatt tak.
Varehuset er innadvendt og ofte uten vinduer.
Kommentar:
Enkelte bygninger i sentrum er bygget på denne
maten. Bygningstypen er arealkrevende og har ofte
behov for parkeringsplasser like ved inngangen.
Varehuset har få innganger og ofte mange lukkede
fasader. Rimi er et eksempel på bygningstypen.
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Leilighetsbygg
Definisjon
Større bygningsvolum med leiligheter av
varierende størrelse i flere etasjer. Flere av
byggene har publikumsrettede funksjoner i 1.
etasje som følge av krav ved regulering.
Leilighetsbyggene i sentrum er i hovedsakelig
bygget ut etter år 2000.
Kommentar
FysArk-gården, Grøndahlgården, Årnes Amfi,
Glomma Terrasse og Årnes Strand er eksempler
på denne bygningstypen.
Kjøpesenter
Definisjon
Større forretningsgård med mindre enheter
orientert mot innendørs fellesrom som ofte er
overglasset. Typen er innadvendt med få
hovedinnganger til drommet og inngang
til butikkenhetene fra dette.
Kommentar
BB-senteret, ENN-senteret og Brud-Rema på
Årnes Strand er representanter for denne
bygningstypen på Årnes. Bygningstypen bryter
med organiseringen av de øvrige
sentrumsbyggene som henvender seg mot
offentlige uterom (gate/ vei/ plass) med
forretninger og innganger. Kjøpesentrene har
privat sentralrom / indre torg som stenges ved
butikkenes stengetid. Rommet gir en illusjon av
å være offentlig, men er kun organisert for
varesalg. Bygningstypen bidrar ikke til å styrke
offentlige uterom.
Institusjoner
Definisjon
Offentlig bygning med sentralt plassert inngang
og vestibyle. Innvendige rom og funksjoner kan
enten være organisert langs en korridor eller i
forhold til sentrale rom. Institusjonene kan også
være sammensatt av flere enkeltbygg til et større
kompleks. Et ønske om representativt uttrykk
kan ofte leses av planens og fasadens
symmetriske oppbygning.
Kommentar
Nes Sykehjem, Nes bo-og servicesenter,
Rådhuset og Årnes gamle skole er eksempel på
denne bygningstypen på Årnes.
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Forsamlingshus
Definisjon
Bygningen består av en dominerende sal for
forsamlinger og tilhørende birom. Et markert
inngangsparti er knyttet til salen ved en vestibyle.
Er salen stor, kan samlet høyde være to etasjer.
De gamle forsamlingshusene var bedehus,
festlokaler og kino.
Kommentar
Nes kulturhus er tettstedets viktigste forsamlingshus i dag.

4.

Industribebyggelse

Definisjon
Produksjonsgulv i en eller flere etasjer danner
den sentrale kjerne. Sekundærere rom er addert
til. Tomten rundt bygningen er vanligvis en del av
produksjonsgulvet: En flate dimensjonert ut fra
krav til tilgjengelighet med forskjellige kjøretøy og
plassbehov knyttet til produksjon.
Kommentar
Næringsområdet på Runni er dominert av denne
bygningstypen. Øvrig industri på Årnes var i lang
tid dominert av sagbrukene. I dag er de gamle
sagbrukstomtene gjenstand for til dels
omfattende transformasjon som gir nye
funksjoner til tidligere industribygg og/eller
erstatter opprinnelig industribebyggelse med nye
bygningstyper til andre formål.
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TETTSTEDSINNDELING

Basert på stedsanalysen er tettstedet inndelt i flere delområder med fellestrekk hva
gjelder både struktur og funksjon. Formålet med områdeinndeling er å finne frem til
deler av tettstedet som i plansammenheng kan behandles som enheter. Analytisk
områdeinndelingen gir også grunnlag for vurdering av fremtidig utvikling av
bebyggelse, tettstedsfunksjoner, strukturer og sammenhenger/forbindelseslinjer.

Følgende hovedinndeling er gjort for tettstedet
Årnes sentrum som inkluderer sentrumsområdet, Elveparken med småbåthavna,
området langs Nedre Hagaveg til Gorolundevja og Sagtomta til Årnes kornsilo.
Byggesonen som inkluderer alle byggeområder utenfor sentrumskjernen og som
avgrenses av kulturlandskapet og Glomma.
Byggesonen er videre inndelt i følgende områdetyper:
Gårdsanlegg
Småhusbebyggelse
Boligfelt
Næring
Institusjoner
Kirkegård – Årnes kirke
Stasjonsbyen som inkluderer bygningsmiljøet tilknyttet jernbanen, kirkebygget
strategisk plassert i landskapet og de viktigste historiske, bygninger og
terrengformer som sammen gir stedet historisk tidsdybde og samtidig sitt unike
særpreg.
Stasjonsbyen ligger dels i Årnes sentrum og dels i byggesonen og er et område
med særs betydning for stedsidentitet. Området har større sårbarhet i forhold til
nye tiltak og inngrep enn resten av tettstedet.
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Årnes sentrum
Historisk er sentrumsbegrepet knyttet til Årnes stasjon med tilgrensende områder og
avgrenset av jernbanen mot vest. Utviklingen det siste tiåret, blant annet med
reguleringsvedtak som åpner for bolig- og sentrumsfunksjoner på tidligere sagbruks/næringsområder på Sagtomta og Årnes strand, tilsier at Årnes sentrum må
defineres til et større område. Kartet under viser sentrumsområder i tettstedet
Årnes, definert ut fra dagens struktur og funksjon samt vedtatt utviklingsmulighet /
transformasjon. Utvikling av fysiske forbindelseslinjer og øvrige strukturelle
sammenhenger er viktig for å utvikle tettstedet til en helhet, både funksjonelt som
bosted og handlesenter og i forhold til stedsidentitet/tilhørighet. Jernbanen er en
ekstra sterkt barriere for sammenbinding av sentrumsområdet på Årnes strand til
øvrig sentrumsbebyggelse.

Avgrensning av Årnes sentrum.
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Stasjonsbyen Årnes
Utbygging av Konsvingerbanen (1862) og etablering av Årnes stasjon ga grunnlaget
for tettstedsutviklingen. Årnes kirke ble bygget i 1878 og forsterker 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 med 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 ny 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 ved kommunedelplanvedtaket i
1995. Videreføring av Skolegata ble fastsatt ved sentrumsreguleringen i 1999 og
gjennomført i forbindelse med bygging av kulturhuset i 2001.

Bevaringsverdige bygg og gateløp i
sentrum.

Stasjonsbyen
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Byggesonen
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 områder i byggesonen bidrar til stedsforståelse og kan derved være et
hjelpemiddel når nye utviklingsprosjekt skal vurderes
Byggesonen er videre inndelt i følgende områdetyper:
Gårdsanlegg
Småhusbebyggelse
Boligfelt
Næring
Institusjoner
Kirkegård – Årnes kirke
Gårdsanlegg
Gårdsanleggene innenfor byggesonen har i varierende grav bevart sin opprinnelige
gårdsbebyggelse, men alle anleggene har lesbar tundannelse.
Årnes gård, Øvre Drognes gård, Runni gård og Drognes gård.
Småhusbebyggelse
Områdene er bygget ut over tid, først med bebyggelse langs hovedvegene og siden
langs sekundærveger tilknyttet hovedvegnettet. Bebyggelsen ligger ofte midt på
tomten og områdene har ofte en åpen karakter og er preget av vegetasjon og
hageplantinger. Varierende bebyggelse og arkitektur.
Områder: Runni/Silovegen, Svarverud-Dragsjøvegen.
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.
Feltutbygginger: Høie, flere mindre felt på Runni (bl.a Flexihusene), Bekkelia,
Prestegårdshagen, Banklia, Hagaskogen, Øvre Drognes, Møllerstua, Sollihøgda,
Fjuk, Nordlitunet.
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.
Områder: Runni, Draka kabelfabrikk, Årnes kornsilo og mølle.
Institusjoner
Institusjonsområdene har en intern organisering hvor bygningene ofte er frittstående
og hvor tilgrensende områder er ubebygd, men har funksjon tilknyttet institusjonen.
Institusjonsområder: Årnes barneskole, Runni ungdomsskole, Ishallen, Nes
videregående skole, Neshallen, Nes Sykehjem, Nes bo- og servicesenter.
Kirkegård – Årnes kirke
Årnes kirke strategisk plassert på høyderyggen og tilgrensende kirkegårdsareal er et
klart definert område.
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