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1 Innledning 

Plan- og bygningsloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Kommuneplanens samfunnsdel, som er 
kommunens overordnede styringsdokument, viser til at vi skal legge til rette for en kommune 
som kan vokse på en bærekraftig måte. Planen skal sørge for at veksten skjer slik at en 
ivaretar hensynet til bl.a. vilkår for folkehelse, forebyggende arbeid, bomiljø og 
oppvekstvilkår, verdiskapning og næringsvirksomhet, jordvern, kulturlandskap og 
samfunnssikkerhet.  

Med bærekraftig utvikling menes: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» 

Folkehelse er et gjennomgående tema i Nes kommune. Folkehelsebegrepet må forstås 
ganske bredt og inkludere sentrale verdier som livskvalitet og trivsel. Folkehelse betyr i 
denne sammenheng ikke så mye «fravær av sykdom», men skal snarere være et utrykk for 
samfunnets menneskelige ressurser, funksjonsdyktighet og deltakelse inn i framtiden. 
Hovedmålet med folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, 
og reduserte sosiale helseforskjeller. 

 

2 Oppsummering 
Kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Ungdata 2017, politiets 
statistikk over ungdomskriminalitet, og Folkehelseprofil 2017 ligger til grunn for vurdering av 
dagens folkehelse. Ut i fra dette kan man lese at kommunens hovedutfordring knyttet til 
folkehelse gjelder en framtidig aldrende befolkning, helsemessige utfordringer relatert til 
livsstilssykdommer, samt en større andel ungdommer som har skolerelaterte utfordringer, er 
lite fysisk aktive og som i mindre grad er tilfredse med egen helse og lokalmiljøet.   

Nes kommune har et godt tilbud innen idrett, kultur, lag og foreninger samt en stor grad av 
frivillighet. Beliggenheten gir god tilgang til tur- og rekreasjonsarealer og innenfor 
avgrensningen av Årnes er avstandene relativt korte og sentrum er relativt definert. Samtidig 
er bilavhengigheten i kommunen stor, fordi folk bor spredt og kollektivtilbudet internt i 
kommunen er dårlig. Det er få arbeidsplasser i kommunen og en stor andel må pendle ut av 
kommunen for å jobbe. 
Kommunedelplanens hovedmålsetning er å legge til rette for en mer konsentrert vekst i 
sentrum, opparbeidelse av attraktive gater og byrom og bedre tilrettelegging for gående og 
syklende. Ut i fra et folkehelseperspektiv er tiltakene som foreslås i planen i all hovedsak 
positive ved at de tilrettelegger for at flere folk i fremtiden kan bo i sentrum med gangavstand 
til daglige behov. Forslag om etablering av gågater, bilfrie torg, nye parker og flere aktive 



 

3 

fasader vil gjøre sentrum mer attraktivt både for innbyggere og næringsliv, og kan gi både 
økt trivsel og bedre økonomi. Flytting av dagens grusbane og idrettsanlegg kan få noen 
negative konsekvenser ved at de blir noe mindre tilgjengelige, spesielt for uorganisert bruk.  

3 Folkehelse – datagrunnlag og metode 
Temaet folkehelse er redegjort for med utgangspunkt i Folkehelselovens § 4 som bl.a. 

stadfester kommunens ansvar:  

 Kommunens gjeldende oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, 
Ungdata 2017, politiets statistikk for ungdomskriminalitet og folkehelseprofil 2017for 
kommunen, ligger til grunn for vurdering av dagens folkehelse. Det er ikke utført noen 
vurderinger av befolkningens helsetilstand innenfor planområdet, Årnes, spesielt. 
Grunnlagsdata om utviklingstrekk og demografi, helse og levekår brukes for å danne seg et 
bilde av om befolkningen er sårbar eller robust med hensyn til endringer. 

Risikofaktorer og indikatorer knyttet til folks fysiske omgivelser, sosiale strukturer, 
arbeidsmuligheter, økonomi og demokratiske muligheter identifiseres. Dagens situasjon 
sammenliknes med de endringene man forventer som følge av tiltaket, og det gjøres en 
vurdering av hvorvidt befolkningens generelle helse- og trivselstilstand vil påvirkes, med 
spesielt fokus på sårbare grupper. 

Metoden tar utgangspunkt i veilederen Helse og trivsel i konsekvensutredninger1, men er 
tilpasset oppgaven i omfang og tematikk. I veilederen er det tatt utgangspunkt i 
Stortingsmelding nr. 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid for 
å lage en overordnet ramme for hvordan viktige faktorer som kan ha betydning for helse og 
trivsel skal håndteres i KU. 

 

1 fra Sosial- og helsedepartementet (Ståvi & m.fl. 2001) 

«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen.»

«Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.»
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4 Dagens situasjon 
4.1 Generelt om kommunens folkehelse 

Folkehelsebarometeret for Nes 2017 viser at kommunen har en befolkningsvekst noe over 
gjennomsnittet for landet og fylket.  

Datagrunnlaget viser at: 

 Befolkningsframskriving viser at andelen av befolkningen over 80 år er økende, og vil 
fordobles fra 2020 til 2040  

 En noe lavere andel av befolkningen over 45 år bor alene enn i landet som helhet.  
 Andelen lavinntektshusholdninger er færre enn for landet og flere enn for fylket.  
 Kommunen ligger noe bedre an enn gjennomsnittet på inntektsulikhet.  
 Kommunen har flere uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år enn fylket-, men færre 

enn landsgjennomsnittet 
 Andelen barn av enslige forsørgere ligger noe høyere enn landet og fylket for øvrig. 
 Nes kommune har utfordringer med rus og kriminalitet blant barn og unge som ligger 

noe høyere enn fylkes- og landssnittet.   

Der kommunen skiller seg mer negativt ut sammenliknet med både fylket og landet 
forøvrig er på: 

 Mestring i lesing og regning for 5. trinn. 
 Deltakelse i fritidsorganisasjon og fysisk aktivitet  
 Tilfredshet med egen helse og lokalmiljø blant elever på ungdomstrinnet.  
 Andelen av befolkningen med videregående eller høyere utdanning   
 Andelen frafall fra videregående opplæring 

Blant den voksne befolkningen skårer Nes også dårligere enn lands- og fylkesgjennomsnittet 
på forekomst av fysiske og psykiske helseplager/lidelse og livsstilssykdommer. 

4.2 Vurdering av dagens situasjon med relevans til planforslaget 

Plan- og bygningsloven stiller krav til at kommunen skal ivareta en rekke oppgaver og 
hensyn i kommunal planlegging, jf. § 3-1. Derav: «fremme befolkningens helse og motvirke 
sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet (§ 3-1 f)».   

Det er en rekke forhold som virker inn på befolkningens helsetilstand. I denne sammenheng 
vurderes forhold som kan være relevante for en konsekvensutredning. Gjennomføring av et 
tiltak eller politikk gir ofte diffuse effekter, eller helsemessige effekter på lang sikt, og 
sjeldnere akutte endringer. Av den grunn rettes søkelyset i denne vurderingen på om 
planforslaget påvirker befolkningens helsetilstand i positiv eller negativ retning, og da med 
særskilt fokus på utfordringsbildet nevnt i kapittel 3. Dette er systematisert i tre hovedtema: 

• befolkningens bomiljø; fysiske omgivelser 

• befolkningens sosiale miljø og aktivitetsmuligheter 
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• befolkningens økonomiske og andre samfunnsmessige rammebetingelser, herunder 
mulighet til å påvirke egen livssituasjon. 

Egne utredninger ser på temaene støy, nærmiljø og friluftsliv, forurensning og 
trafikksikkerhet.  

 

4.2.1 Bomiljø: Fysiske omgivelser 

Årnes er et lite sted med relativt korte avstander. Det tettbebygde området er avgrenset av 
landbruksområder og av Glomma. Utenfor tettstedet består bebyggelsen i all hovedsak av 
gårder. 

Når det gjelder nærmiljø og friluftsliv ligger Årnes naturskjønt til ved Glomma, og vann- og 
strandområdene her er nærmeste rekreasjonsområde til Årnes sentrum. I tillegg brukes 
skogsområdene aktivt til tur, sopp- og bærplukking samt jakt på høsten og ski på vinteren. 
Kommunen har igangsatt arbeid med nytt turkart. Naturområdene brukes aktivt, bl.a. til å gå 
tur langs elvestien og i skogen. Innenfor Årnes sentrum brukes området utenfor rådhuset 
mye om sommeren, både til skating, bading i fontenen, lunsjpauser mv. Dette er naturlig nok 
mindre i bruk høst/vinter og kveldstid. 

Trafikk- og kollektivavvikling 
I og med at Årnes har tog- og rutebilstasjon sentralt plassert i sentrum er det enkelt å reise 
inn og ut fra sentrum, men internt i kommunen er det dårlig dekning med buss og få 
avganger. Bilbruken blir derfor høy og det er registrert at mange bruker bil selv på korte 
avstander. Den største helsemessige risikoen knyttet til transport er mangelfull tilrettelegging 
for gående og syklende kombinert med meget gode muligheter for parkering. Dette gir få 
insitamenter for å la bilen stå og dermed tapt mulighet for bevegelse og trim. For skolebarn 
oppleves flere av veiene som benyttes som skoleveg som veldig trafikkerte og for lite 
tilrettelagt for gående. Dette medfører ofte at foreldre kjører barna, noe som både forverrer 
situasjonen og gir mindre fysisk aktivitet. 
 
De viktigste støykildene på Årnes er biltrafikk fra fylkesveiene, og da spesielt fra fv. 177 og 
175 (Vormsundvegen og Seterstøavegen). Trafikkstøy og andre typer støybelastninger kan 
gi helseplager. Det er likevel få mennesker som bor slik til at støy vurderes som et 
helsemessig problem i Årnes.  

Arenaer for aktivitet 

Kommunens barnetråkkregistrering viser at skole- og idrettsområdene på Runni, ved Nes 
videregående og Neshallen er de viktigste områdene for organisert idrett, mens sentrum, og 
da spesielt Trekanten, er viktigste møteplass. Skateboard og ballspill, aking og sykling er i 
tillegg aktiviteter som barn og unge gjør ulike steder som ikke nødvendigvis er spesielt 
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tilrettelagt for det. Vi vet i tillegg at både biblioteket og Gamle Årnes skole er godt besøkte 
møteplasser i Årnes.  

 

 

4.2.2 Befolkningens sosiale miljø og aktivitetsmuligheter 

Nes er en kommune i vekst, og det er ikke noe som tyder på at kommunen er preget av stor 
utflytting. Veksten er heller ikke så stor at det tyder på at innflytting er en utfordring, mht. 
integrering ol. Dette er positivt for muligheten til stabile og gode sosiale miljøer. 

 

 

Indikatorer for levevaner viser at kommunen har en høyere andel unge som er lite fysisk 
aktive sammenlignet med landet. I følge Ungdataundersøkelsen for Nes 2017 har 
kommunen lavere deltakelse av ungdom i organiserte fritidsaktiviteter, enn det 
undersøkelsen viser for fylkes- og landssnitt.    Videre viser indikatorer for levevaner at 
kommunen har en høyere andel unge med overvekt, samt en høyere andel voksne med 
livsstilsrelaterte sykdommer.. Ungdom i Nes oppgir også å være mindre tilfredse med 
lokalmiljøet sitt. 

  

Nes har noen utfordringer relatert til rus og kriminalitet blant ungdom, og det arbeides 
systematisk og tverrfaglig i kommunen, og på tvers av kommuner, for å forebygge dette.  

Det arbeides med å ivareta barn og unges psykiske helse. Dette synliggjøres i flere av 
kommunens planer og strategidokumenter, slik som Helhetlig oppvekststrategi, Et løft i Nes-
skolen, Strategiplan for SLT-arbeidet og Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Innholdet i KDP 
Årnes vil være til støtte for det helsefremmende arbeidet relatert til psykisk helse i 
kommunen. 

I kommunen finnes det flere møteplasser både for barn, ungdom og voksne. I oppvekstårene 
er skolen en spesielt viktig sosial arena i tillegg til organiserte aktiviteter. Idrettstilbudet er 
mangfoldig, med fotball og håndball som de klart mest populære idrettene. Utfordringen er 
ikke tilbudet, men kapasitet på haller. Svømmehallen på Nes åpnet i august 2017 og har blitt 
et populært sted for alle aldre. Det har blitt et nytt og viktig møtested for ungdom, i tillegg til at 
mange eldre benytter seg av morgentilbud rettet mot dem.  Svømmehallen er et godt tilbud 
både for sosial og lavterskel aktivitet. 

 
Kommunen er i dag preget av spredt bosetning med lange avstander mellom bolig, 
servicetilbud og sosiale aktiviteter, kombinert med et relativt dårlig transporttilbud. Dette kan 
bidra til å skape bilavhengighet og potensielt ensomhet. Grupper av befolkningen som kan 
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være særskilt sårbare med tanke på sosiale relasjoner kan være enslige arbeidsledige, uføre 
og eldre.  

Et bedre sammensatt bo- og servicetilbud i sentrum med fokus på universelt utformede 
løsninger, flere boliger for barnefamilier rundt skole- og idrettsområder, slik at flere kan være 
uavhengig av bil i hverdagen, er viktige tiltak.  

Det er et aktivt frivillighetsliv i Årnes, der Årnes gamle skole er arena for mange ulike 
aktivitetstilbud rettet mot både unge og eldre. Kulturhuset er en annen viktig møteplass i 
sentrum i tillegg til at det også finnes ungdomsklubber i tilknytning til skolene.  

 

4.2.3 Befolkningens økonomiske og andre samfunnsmessige 
rammebetingelser 

Folkehelsebarometeret viser at 76 % av befolkningen mellom 30 og 39 år har høyere 
utdanning. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet på 82 %, men dette ser ikke ut til å slå ut 
på andelen lavinntekts husholdninger. Når det gjelder inntektsulikhet kommer kommunen 
også bedre ut enn både fylkes- og landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten er på rundt 2,7 %.  

Nes kommune er landets største kornkommune. Landbruket står likevel kun for 6,4 % av 
sysselsettingen, mens helse- og sosialtjenester står for 26,7 %. Kommunen har få 
kompetansearbeidsplasser, lav næringslivsvariasjon og ingen utdanningsinstitusjoner for 
høyere utdanning.  

En stor del av kommunens innbyggere i arbeid, 61,5 %, pendler ut av kommunen, de fleste til 
Oslo. Pendling skjer for mange med bil og pendling over lange avstander kan ha negative 
konsekvenser for miljø og helse. Nå er ikke pendlingsavstandene i regionen så store 
sammenliknet med andre deler av landet, og her er det hovedsakelig snakk om dagpendling. 
Flere lokale arbeidsplasser eller flere pendlerreiser med tog eller kombinasjon gange/sykkel 
og tog vil likevel kunne ha positiv effekt. 

Strategisk næringsplan har oppsummert kommunens styrker og svakheter, se figur under2. 
Disse inkluderer mange av de faktorene som påvirker folkehelsen.  

 

2 Basert på resultater i kommune-NM, idédugnad med landbruket, workshop med næringslivet og 
kommunens egne analyser. Figur er hentet fra Strategisk næringsplan. 
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Innenfor begrepet «andre samfunnsmessige rammebetingelser» ligger befolkningens 
mulighet til å påvirke sin egen situasjon, bl.a. gjennom deltakelse og medvirkning i politiske 
prosesser. Kommunen legger opp til stor grad av medvirkning i sine prosesser, der 
interessegrupper og befolkningen generelt inviteres til å gi innspill, samt at det blir gitt 
informasjon gjennom åpne møter. Det er ingen indikasjoner på at befolkningen i Nes har 
mindre mulighet for dette enn andre, gjennom f.eks. at det fattes vedtak på overordnet nivå 
som de ikke har mulighet til å påvirke gjennom normale demokratiske kanaler. 

4.2.4 Konklusjon om dagens situasjon: 

Ut ifra de kriteriene som er vurdert og de opplysninger som er tatt i betraktning vurderes 
befolkningen i Nes, og deriblant også Årnes, å være relativt robust Samtidig har vi flere 
utfordringer jf. datagrunnlaget. Nes har en befolkning som vil kreve mer tilrettelegging i årene 
fremover. En voksende andel eldre i kommunen framover vil kreve god og kunnskapsbasert 
fysisk og sosial tilrettelegging. Når det gjelder unge innbyggere vil det være viktig at vi gjør 
grep som legger til rette for deltakelse i samfunnet. Dette være seg bedre kollektivtilbud, 
gode og trygge sosiale møteplasser og tilbud som styrker både muligheten til utdanning og 
arbeid. 

5 Tiltak og virkninger  
5.1 Elementer i planen med betydning for folkehelse 

Planens hovedmål er at Årnes skal være en livlig småby med et unikt særpreg – og 
innbyggernes foretrukne sted for liv og lære, handel og hygge. Dette samsvarer også med 
Kommuneplanens samfunnsdel og satsningsområdene leve, lære, skape. Hoved andelen av 
fremtidig vekst skal tas i sentrum, og det gjøres grep for å redusere biltrafikk og parkering og 
samtidig gjøre det attraktivt å bevege seg til fots eller på sykkel. Planen har et spesielt fokus 
på gater og byrom i sentrum som arena for handel, service og møte mellom mennesker. I 
tillegg foreslås grep i boligsonen rundt sentrum som flytting og konsentrasjon av 
idrettsfunksjoner, utvidelse av kapasitet for eldreomsorg og etablering av nye boligområder 
som ivaretar en variert befolkningssammensetning. 

Et av tiltakene i planforslaget, som følger opp føringer fra kommuneplanen, gjelder 
nedlegging og flytting av dagens grusbane øst for Nes sykehjem samt flytting av idretts- og 
kunstgressbaner (langs Sportsvegen). Idrettsfunksjonene foreslås samlet mellom Neshallen 
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og Fossumvegen. Etter flytting vil disse bli liggende i utkanten av bebyggelsen, fremfor midt 
i. Flytteavstanden er ikke veldig lang, men endel vil få lengre vei og terskelen for barn og 
unge til å gå eller sykle, eller i det hele tatt bruke dem kan dermed bli høyere. Ved å samle, 
fremfor å spre funksjonene vil kanskje spesielt grusbanen, som inviterer til mer uformelt bruk, 
oppleves som mindre tilgjengelig. Disse bruksmessige konsekvensene må sees opp mot den 
driftsmessige fordelen av å samle dem. 
Områder langs Glomma er i planforslaget avsatt til grønt, lek og friluftsliv. Dette er en 
tydeliggjøring av elvefronten som rekreasjonsareal og forsterker den positive rollen som tur 
og aktivitetsområde elvefronten allerede har i dag 
 
Nytt i denne kommunedelplanen er krav om nær- og kvartalslekeplasser i tilknytning til 
boligprosjekter, samt krav til en aktivitetspark og vegetasjon innenfor S4 (S3?) 
(Årneskvartalet). Dette er viktige funksjoner å inkludere i et sentrumsområde som skal 
fortettes. Vegetasjon, gjerne i kombinasjon med vann, er grunnlag både for bedre biologisk 
mangfold og trivsel. Flere tilrettelagte arealer for lek og samvær tilpasset ulike aldersgrupper 
nær der folk bor, vil, i tillegg til aktivisering, også kunne styrke trivselen og det sosiale 
nabolagsmiljøet.  
 
I dag preges sentrum av store flater med parkering. I den nye planen videreføres 
kommuneplanens bestemmelser i og med at disse er relativt restriktive, men det legges inn 
krav om at parkeringen skal ligge under bakken. Sett i forhold til i dag blir dette en stor 
endring i og med at arealene som i dag benyttes til parkering kan brukes til å utvikle 
attraktive byrom, parker og møteplasser.  
 
Øvre Hagavei og Rådhusgatas tilkobling til Bruvegen stenges for gjennomkjøring og blir nye 
gangstrøk. I tillegg reguleres det to nye parker i sentrum, samt trygge smett og krav til 
forbindelser gjennom kvartaler synliggjøres i plankart og bestemmelser. Dette gjøres for å få 
mer «myldring» og flere aktive fasader, som igjen vil kunne gi levende og trygge gater og 
byrom. Et aktivt sentrum der folk beveger seg til fots, slår seg ned og ønsker å være, skaper 
trivsel samtidig som det fungerer som kriminalitetsforebyggende «sosial kontroll».  
 
Hvis kommunens befolkningsvekst konsentreres i sentrum, boligandelen her økes og det 
legges bedre til rette for ulike beboergrupper, samtidig som man klarer å skape et attraktivt 
sentrum, vil det lokale næringslivet sannsynligvis styrkes og skape flere arbeidsplasser. 
Andelen som da må pendle ut av Årnes eller kommunen, eller sette seg i bilen for å handle, 
vil da trolig minske, noe som er positivt for folkehelsen. Et mer variert tilbud til ulike aldre, 
både av utesteder og handel, vil også kunne gjøre at færre både unge og voksne, reiser til 
andre steder som Jessheim eller Oslo i kvelder og helger.  
 
Befolkningsvekst og økt aktivitet i sentrum, samt omlegging av trafikken som følge av 
stengning av enkelte gater, vil kunne gi noe mer trafikk på enkelte strekninger langs 
fylkesveien. Dette vil kunne øke støyplagene noe for de som bor langs de mest trafikkerte 
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strekningene, og det kan eventuelt være nødvendig å se på lokale tiltak for å dempe støyen. 
Trafikkøkningen er likevel liten og dette vil ikke ha store negative konsekvenser i et 
folkehelseperspektiv. 
 
Konsekvenser 

I planforslaget er det ingen enkelttiltak som vurderes å ha stor negativ konsekvens, men det 
er flere tiltak som vil kunne påvirke folkehelsen, både for sårbare grupper og befolkningen 
generelt, og da hovedsakelig i positiv forstand.  
 

6 Konsekvenser oppsummert 
6.1 Befolkningens bomiljø; fysiske omgivelser 

En utvikling i tråd med planen, der det legges opp til fortetting i sentrum og bedre tilbud til 
gående og syklende vil kunne redusere bilandelen i fremtidig boligutvikling. Færre biler på 
bakkeplan i sentrum vil kunne gi bedre trafikksikkerhet og mindre støy i sentrum. Det kan bli 
noe økt støy langs deler av fylkesveien, som vil påvirke de som bor der, men det er ikke 
vurdert å utgjøre noen generell helserisiko for innbyggerne i Årnes. Planen bør vise til 
mulighetene for å ivareta og øke tilgangen til områder for aktivitet og møteplasser, spesielt 
av interesse for barn og unge. Det er viktig at man i planen også viser til 
kriminalitetsforebyggende fysiske hensyn i utviklingen av slike arenaer på Årnes, slik at 
områdene blir brukt på en positiv måte. 

 

6.2 Befolkningens sosiale miljø og aktivitetsmuligheter 

Kommunedelplanen legger opp til en fortetting i sentrum, med en økning i antall 
sentrumsboliger, flere lekeplasser, nye parker og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. 
Dette, kombinert med nærhet til sjø og grøntområder, gir gode muligheter for bevegelse, 
aktivitet og etablering/styrking av sosiale møteplasser, noe som er positivt for folkehelsen. 

6.3 Befolkningens økonomiske og andre samfunnsmessige 
rammebetingelser 

Flere sentrumsboliger, krav til aktive fasader og generelt økt attraktivitet kan gi grunnlag for 
flere butikker og andre kommersielle virksomheter i sentrum. Dette vil kunne redusere 
pendling ut av kommunen, og bedre forholdene for lokale arbeidsplasser. Dette vil kunne 
oppleves positivt og stabiliserende, samt at det gir muligheter for økonomisk vekst i 
kommunen og blant kommunens befolkning. Mindre pendling vil også kunne gi mindre trafikk 
med de helseskadelige ulemper det medfører. 
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6.4 Konklusjon: 

Planforslaget vurderes i all hovedsak å ha positive konsekvenser for folkehelsen.  

6.5 Pågående arbeid med folkehelse i kommunen 

Folkehelse er et av kommunens satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel og er et 
gjennomgående tema i kommunens planer. Folkehelseutfordringer er adressert i 
kommunens oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og de følges opp i 
aktuelle planer innenfor de ulike kommunalområdene. I løpet av 2018 utarbeides en 
Strategiplan for universell utforming, som må legges til grunn for videre utvikling av Årnes.  

Kilder 
Folkehelseprofil 2017. Nes Akershus. Folkehelseinstituttet (FHI). Folkehelsebarometer for 
kommunen. Hentet fra: https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0236&sp=1&PDFAar=2017  

Helse og trivsel i konsekvensutredning fra Sosial- og helsedepartementet(Ståvi & m.fl. 2001) 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/shd/bro/2001/0005/ddd/pdfv/132760-
helse_og_trivsel.pdf 

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016-2019. Nes kommune. Hentet fra: 
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/oversikt-over-helsetilstand-
og-pavirkningsfaktorer2016-2019-nettsiden.pdf  

Strategisk næringsplan 2017-2030. Henter fra: https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-
innhold/teknisk-og-eiendom/naring/ 

Samtaler med kommunens folkehelsekoordinator Berna Marie Sommerseth, Oppvekst- og 
SLT-koordinator Ida Eliseussen og rådgiver for idrett Trine-Lise Vinje. 

Politiets kriminalitetsstatistikk (unntatt offentlighet) 

Ungdataundersøkelsen i Nes 2017 

 

  

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0236&sp=1&PDFAar=2017
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/shd/bro/2001/0005/ddd/pdfv/132760-helse_og_trivsel.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/shd/bro/2001/0005/ddd/pdfv/132760-helse_og_trivsel.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/oversikt-over-helsetilstand-og-pavirkningsfaktorer2016-2019-nettsiden.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/oversikt-over-helsetilstand-og-pavirkningsfaktorer2016-2019-nettsiden.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/naring/
https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/naring/

