
Arkivsak: 2016/1109 - 79     

Arkiv: 143 

Saksbehandler: Camilla Smedsrud       
 
         

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Nes eldreråd 23.01.2018 
 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2018 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 30.01.2018 
 Utvalg for oppvekst, helse og velferd 30.01.2018 
 Formannskapet 06.02.2018 

Forslag til kommunedelplan for Årnes 2018-2040, utleggelse til 
offentlig ettersyn 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til kommunedelplan for Årnes for perioden 2018 – 2040 med plankart datert 

15.12.2017, samt planbestemmelser/retningslinjer datert 15.1.2018 og planbeskrivelse 
datert 16.1.2018, legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker jf. plan- og 
bygningsloven §§ 5-2 og 11-4. 
 

2. Samtidig foreslås følgende reguleringsplaner opphevet: 
a. Bebyggelsesplan Endret del av Runni øst (Vedtatt: 1998, Planid: 023698011) 
b. Bebyggelsesplan Runni øst (Vedtatt: 1987, Planid: 023688021) 
c. Bebyggelsesplan Vinju, gbnr 167/212 (Vedtatt: 2003, Planid: 023603011) 
d. Bebyggelsesplan Sagtomta kvartal 03, 06 og 07 (Vedtatt 2005, Planid: 

023601031) 
e. Bebyggelsesplan for Kulturkvartalet (Vedtatt 1999, Planid: 023699131) 
f. Bebyggelsesplan Hansengården (Vedtatt 2007, Planid: ikke tildelt) 
g. Bebyggelsesplan Øvre Drognes B13 (Vedtatt 2001, Planid: 023698031) 
h. Reguleringsplan Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer (Vedtatt 1999, 

Planid: 023699030) 
i. Reguleringsplan Øvre Drognes (Vedtatt 1997, Planid: 023697020) 
j. Reguleringsplan Vaskeritomta (Vedtatt 1994, Planid: 023695010) 

 
3. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-2 foreslås fattet forutsigbarhetsvedtak om 

utbyggingsavtaler som del av arbeidet med kommunedelplanen for Årnes. 
 

4. Rådmannen får fullmakt til å foreta eventuelle mindre tekniske korrigeringer i 
plandokumentene i forkant med utsendelse av planforslaget til offentlig ettersyn dersom 
det skulle vise seg å være behov for dette. 
 

 
  



VEDLEGG: 
 
1 Plankart datert 15.12.17 
2 Planbestemmelser og retningslinjer datert 15.1.18 
3 Planbeskrivelse datert 16.1.18 
4 ROS- analyse 
5 Temakart fareområder 
6 Temakart drenslinjer 
7 Temakart naturmiljø 
8 Temakart kulturmiljø 
9 Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde 
10 Fagnotat trafikk 
11 Fagnotat folkehelse 
12 Fagnotat nærmiljø og friluftsliv inkl. barn og unges interesser 
13 Fagnotat støy 
14 Supplerende kartlegginger naturmiljø 
15 Barnetråkkrapport 
16 Mulighetsstudie omsorgsboliger 
17 Utredning av overvannssituasjonen Årnes 
18 Arealbehovsanalyse gravplass Årnes kirke (Grindaker 2014) 
19 Supplerende notat til arealbehovsanalyse Årnes kirke 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder forslag til kommunedelplan for Årnes 2018-2040 og utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Bakgrunn for foreliggende planforslag er planprogram vedtatt 29.9.201, sak 107/17. 
 
Kommunedelplanen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer, samt en planbeskrivelse 
med konsekvensbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og 
virkninger og supplerer plankartet og de bestemmelser som skal gjelde i planområdet. Plankartet 
og bestemmelsene er juridisk bindende. 
 
Gjeldende kommunedelplan for Årnes ble vedtatt i 2009. 
 
Selve saksframlegget beskriver hovedgrepene i planforslaget. Problemstillingene er nærmere 
beskrevet i kommunedelplanen og tilhørende fagutredninger som ligger til grunn for dette (se 
vedlegg). 
 
 
Hovedgrep i planforslaget 
 Mer konsentrert utbygging og vekst i Årnes sentrum 
 Rekkefølgekrav som sikrer vekst innenfra og ut. Ivaretar jordvernhensyn ved at større 

sammenhengende fulldyrket område B_F7 mfl. ikke kan utvikles før fortettings- og 
transformasjonspotensialet i sentrum og sentrumsnær sone er utnyttet. 

 Flere møteplasser i sentrum, samt grøntområder 
 Videreføring av dagens plansituasjon ved elvebredden og bedre bevaring med 

hensyn til naturmangfold og friluft/ rekreasjon 
 Høyere utnyttelse og fortetting i sentrum for å unngå nedbygging av dyrket mark i 

randsonen.  
 Omlegging av T- kryss Øvre Hagaveg/ Bruvegen til rundkjøringen mellom Bruvegen, 

Seterstøavegen og Svarverud (4- armet rundkjøring) 
 Runnivegen og Kjushagen foreslås knyttet til Seterstøavegen i en 4- armet rundkjøring 
 Tilrettelegging for myke trafikanter mv. blant annet ved etablering av sammenhengende 

byrom Øvre Hagaveg og Rådhusgata, samt sikring av gangforbindelse Rådhusgata- 
Jernbanegata samt mellom sentrumsområde S1-1 og S1-2. 



 Justerte estetikkbestemmelser 
 Krav til at leke- aktivitet og uteoppholdsareal skal kunne tilpasses bruk på tvers av 

aldersgrupper og funksjonsnivå. Kvalitetskrav i utforming og krav til størrelse pr. boenhet. 
 Klimatilpasning- hensynssone og krav til flomsikring og overvannshåndtering i 

bestemmelser 
 Sikring av kulturminner og kulturmiljø gjennom hensynssone og temakart 

 
 

SAKSUTREDNING 
 
Planforslaget 
 
Hensikt 
Forslag til kommunedelplan for Årnes er utarbeidet i henhold til planprogram vedtatt i Nes 
kommunestyre 26.9.2017 (sak 107/17). 
 
Kommunedelplan for Årnes skal tilrettelegge for en bærekraftig befolkningsvekst i Årnes. 
Planforslaget er en strategisk ramme for utvikling av Årnes som et bærekraftig tettsted  som 
tilrettelagt for økt vekst. I tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal 
kommunedelplanen sikre rammer for utvikling av Årnes innenfor en langsiktig grønn grense. Den 
grønne grensen avgrenser Årnes tettsted mot tilliggende landbruksområder. Planen skal gi 
stabile rammer for planlegging innenfor grensen og åpne for nødvendig utbygging som kan 
fremme transformasjon og fortetting. 
 
Målsetting 
 
Planens hovedmålsetting er at Årnes skal være en livlig småby- med et unikt særpreg- og 
innbyggernes foretrukne sted for liv og lære, handel og hygge. 
 
Planens soneinndeling og grønn grense 
 
Hensikten med planens soneinndeling er å styre en vekst innenfra og ut, og knytte differensierte 
bestemmelser til soner basert på områdets tilgjengelighet og sentralitet. 
 
Avgrensing og definering av et tydeligere Årnes sentrum er vektlagt i planarbeidet. Avgrensing av 
sentrumsformålet i gjeldende kommunedelplan for Årnes vurderes å ha for stor utstrekning i 
forhold til planforslagets mål om et levende sentrum. 
 
I planbeskrivelsen framgår de alternative avgrensingene av sentrum som har vært vurdert i 
planarbeidet. I planforslaget er sentrumsavgrensingen justert i sør og inkluderer Meieriet og 
Bekkelia. Dette området har god tilgjengelighet og kan tåle en høy utnyttelse som kan legge 
mindre press på arealer rundt den verdifulle trehusbebyggelsen i Årnes, og kan således 
komplettere sentrumskvartalene. For arealene ned mot Glomma er det ikke gjort endringer, her er 
formålene fra kommuneplanens arealdel videreført, slik at deler av arealene kan utnyttes til 
utbyggingsformål. 
 
Den sentrumsnære sonen omkranser sentrum. Boligvekst i sentrumsnær sone skal bygge opp 
under handelslivet og bidra til et økonomisk bærekraftig sentrum. Sentrumsnær sone inneholder 
offentlige formål, næring og idrettsfunksjoner, men det tillates ikke handels- og servicefunksjoner 
som konkurrerer med sentrum. Randsonen er de minst sentrale delene av byggesonen og utgjør 
en langsiktig boligreserve. Her åpnes det kun for begrenset fortetting innenfor eksistern 
boligområder («eplehage-fortetting»). 
 
Avgrensingen av sentrumsnær sone er basert på analyser av gangavstand fra Årnes stasjon og 
Kjushagen. Det er kun gjort marginale endringer i grønn grense (grønn strek) sammenlignet med 
grensen i kommunedelplan for Årnes vedtatt i 2009. Grønn grense må betraktes som en svært 



langsiktig avgrensing for utvikling av Årnes, og må sees i sammenheng med forslag til 
bestemmelser som kanaliserer veksten til sentrum og sentrumsnær sone for å sikre at potensialet 
for fortetting og transformasjon i sentrum og sentrumsnær sone utnyttes først.  
 
 
Plankartet 
  
De mest vesentlige endringene i arealformål (plankartet) er: 

 
 Sentrumsformålet er redusert i utstrekning 
 Økt detaljering av plankartet i sentrum 

o Jernbanen og Årnes stasjon er avsatt med baneformål og tilhørende byggegrense 
o Parkeringsformål innfartsparkering Årnes stasjon og bak Nes rådhus 
o Kollektivknutepunkt Årnes busstasjon 
o Gater og veger i sentrum er avsatt med vegformål 

 Øvre Hagaveg er lagt om 
 Nye hensynssoner: flom, kulturminner, naturmiljø og høyspent 
 Båndleggingssoner på to gravhauger etter lov om kulturminner 
 Arealer til offentlig tjenesteyting. Blant annet er områder i Svarverudvegen og 

Skogrovegen (kommunalt eide eiendommer med barnehagedrift, eksisterende formål 
offentlig tjenesteyting) avsatt til framtidig offentlig formål da barnehagene skal ut av sine 
lokaler og samlokaliseres i ny barnehage under oppføring i Kjushagen. Videre arealbruk 
ses i sammenheng med vurderinger og konklusjoner knyttet til videre arbeid med 
mulighetsstudiet for omsorgsboliger, og avklares gjennom reguleringsplanarbeid. For 
deler av områdene vil det være aktuelt med ordinære boligområder og f.eks. barnehage.  
 

 
Opphevelse av regulerings- og bebyggelsesplaner: 
Forslag til bestemmelser legger opp til opphevelse av følgende bebyggelses- og 
reguleringsbestemmelser: 
 

 Bebyggelsesplan Endret del av Runni øst (Planid: 023698011) 
 Bebyggelsesplan Runni øst (Planid: 023688021) 
 Bebyggelsesplan Vinju, gbnr 167/212 (Planid: 023603011) 
 Bebyggelsesplan Sagtomta kvartal 03, 06 og 07 (Planid: 023601031) 
 Bebyggelsesplan for Kulturkvartalet (Planid: 023699131) 
 Bebyggelsesplan Hansengården (Planid: ikke tildelt) 
 Bebyggelsesplan Øvre Drognes B13 (Planid: 023698031) 
 Reguleringsplan Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer (Planid: 023699030) 
 Reguleringsplan Øvre Drognes (Planid: 023697020) 
 Reguleringsplan Vaskeritomta (Planid: 023695010) 

   
 
 
Planbestemmelser og retningslinjer 
I planbestemmelsene framgår avklaring av forholdet til vedtatt kommuneplan og 
reguleringsplaner (§ 2.1). Videre også i hvilke tilfeller det er krav om reguleringsplaner(§ 2.2).  
 
Bestemmelsene hjemler også for hvilke områder hvor det er krav til utarbeidelse av felles 
reguleringsplan. For å sikre en helhetlig utvikling av sentrale utbyggingsområder i Årnes stilles 
krav til felles planlegging av enkelte felt på tvers av eiendomsgrenser og arealformål. Grepet 
vurderes som særlig viktig i sentrum for å ivareta sammenhenger og sørge for en hensiktsmessig 
fordeling mellom areal avsatt til bebyggelse og til offentlige gater/plasser.  
Det legges samtidig opp til at krav til reguleringsområde og dets utstrekning skal kunne vurderes i 
fra sak til sak. Planforslaget inndeler tettstedet i nye utbyggingssoner i forhold til forrige 
kommunedelplan. Det er også angitt benevnelser på flere delområder for utbygging i dette 
forslaget.  



 
Utbyggingsrekkefølge 
 
Forslag til planbestemmelser legger opp til en utbyggingsrekkefølge «innenfra og ut». En slik 
utbyggingsrekkefølge medfører at sentrums- og sentrumsnæreområder skal bebygges og 
utnyttes før nye større utbyggingsområder tas i bruk. En slik utbygging medfører også 
transformering på noen delfelt. Foreslåtte utbyggingsrekkefølge medfører blant annet at 
utbygging på andre del av Drognesjordet (B_F7) skal være ett av de siste områdene som 
bebygges i tettstedet og ut i fra de utbyggingsområdene som ligger inne i forslaget. Det vises 
her til tidligere innsigelser fra Fylkesmannen begrunnet i jordvern. 
 
 
Urbant jordskifte 
 
Kommunedelplanen tilrettelegger for mulig gjennomføring av urbant jordskifte innenfor områder 
avsatt til sentrumsformål. Jordskifteretten kan fordele en planskapt verdiøke mellom eiendommer 
som er omfattet av en reguleringsplan. Vilkåret er at reguleringsplanen inneholder bestemmelser 
om en slik fordeling og videre må fordelingsområdet avgrenses. I utbyggingsområder vil noen 
eiendommer kunne få en betydelig andel av den planskapte verdiøkningen (arealer med 
utbyggingsformål), mens andre eiendommer settes av til felles tiltak som er nødvendig for å 
iverksette planen får en begrenset verdiøkning (f.eks. areal til teknisk infrastruktur, grøntområder, 
park og lekeplasser). Den planskapte netto verdiøkningen kan gjennom jordskifte fordeles mellom 
eiendommene innenfor et avgrenset planområde dersom enighet om fordeling ikke oppnås. 
Fordeling av verdiøkning kan gi bedre planløsninger ved at det blir lettere å planlegge uten å ta 
hensyn til eiendomsgrenser, samtidig vil det gi en mer rettferdig fordeling av verdiene mellom 
eierne.  
 
Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav 
Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendig for gjennomføring av 
planvedtak. Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor planområdets 
begrensning. Utbyggingsavtaler en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger/grunneier. 
Utbyggingsavtalen skal legges ut på høring og vedtas gjennom politisk behandling. 
 
Det er i kommunedelplanen lagt inn rekkefølgekrav som avklarer hvilken infrastruktur som må 
være på plass før området bygges ut. Dette betyr ikke utbygger får ansvar for å finansiere 
infrastrukturen, men utbygger kan dersom bidra dersom vedkommende ikke vil vente til at andre 
finansierer denne. Dette kan avklares nærmere gjennom utbyggingsavtaler. 
 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
I tråd med plan og bygningslovens § 4-3 er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planområdet (ROS-analyse, vedlegg 6). ROS-analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealene er egnet for formålet, eventuelle endringer som følge av planlagt 
utbygging, samt hvilke tiltak som må iverksettes. 
 
Følgende forhold har høyest risiko, og må følges opp særskilt:  

 Grunnforhold/ geoteknikk 
 Vannforsyning og avløpsnett 
 Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensing til grunn eller sjø/ vassdrag 
 Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) 
 Løsmasseskred (Kvikkleireras/ utgliding).  
 Elveflom 
 Klimaendringer og økte nedbørsmengder 
 Nedbørutsatt 

 



Risikoreduserende tiltak er innarbeidet i planforslaget gjennom arealformål og bestemmelser 
(herunder ulike krav). Dette må følges opp i videre i etterfølgende reguleringsplaner og 
byggesaker.  
Konsekvensutredning/konsekvensbeskrivelse 
Plan- og bygningsloven stiller krav om at alle planer etter loven skal ha en beskrivelse av planens 
virkninger som en del av planbeskrivelsen, enten som en konsekvensutredning eller kun som en 
enklere vurdering i de tilfeller der det er tilstrekkelig. Forslaget til kommunedelplan for Årnes 
innebærer begrensede virkninger for miljø og samfunn da det i liten grad omdisponeres og/ eller 
endres arealformål. Det er rådmannens vurdering at planforslaget samlet sett ikke utløser krav 
om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger (2017), men at 
utredningskravet oppfylles gjennom enklere konsekvensvurderinger for relevante tema som er 
nærmere beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 6 og fagnotatene vedlagt planforslaget.  

 
Planprosess og medvirkning 
Medvirkningsprosessen har vært gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens 
bestemmelser kapittel 5 § 5-1 til 5-3. 
 

• Barnetråkk gjennomført med to 5. og 7. klasser Årnes barneskole uke 43, 2017. Se 
rapport vedlagt. 

• Møte med Årnes handels- og næringsforening 2.10.17. 
• Fellesmøte for idrettsrådet, kulturrådet, friluftsrådet, rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, eldrerådet 12.10.17- om planarbeidet sett i sammenheng med pågående 
revisjon av KDP idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Informasjon og gruppearbeid med 
fokus på forutsetninger og rammebetingelser for å være i aktivitet (fysisk, sosialt og 
kulturelt) organisert og uorganisert, møteplasser, tilrettelegging m.m. 

• Barn og unges kommunestyre 5.12.17. Presentasjon av barnetråkkfunn og gruppearbeid 
med spørsmål omkring trafikksikkerhet, møteplasser, gode og mindre gode kvaliteter ved 
Årnes. Resultatene verifiserer langt på vei funn i gjennomføringen av barnetråkk. 
Protokoll fra møtet https://www.nes-
ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1052/utvalgid:39  

• Grunneiermøter- separate møter med eiere av delområder for utbygging i sentrum og 
berørte av veiomlegging i perioden oktober- desember 2017 med informasjon og dialog. 

• Fellesmøte hvor alle grunneiere ble invitert samlet avholdt 11.12.17. Det ble gitt 
informasjon om planarbeidet slik det forelå på tidspunktet. 

• Løpende informasjon og dialog om planarbeidet med formannskapet underveis i 
planprosessen 

• I henhold til plan- og bygningslovens § 5-3 ble hovedgrepene i planforslaget drøftet i 
regionalt planforum 9.1.18. 

• Åpent møte. Inspirasjonsseminar om næring, arkitektur og helhetlig tettstedsutvikling i 
Nes kulturhus 11.1.18 med om lag 100 deltagere.  Innlegg fra BYLIVSsenteret, Léva 
urban design og Tandberg Eiendom AS samt Asker kommune. 

 
  
 
  
VURDERINGER  
  

1 Hovedgrep 
 
1.1 Sentrumsutvikling med fokus på gater, byrom og møteplasser 

 

https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1052/utvalgid:39
https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1052/utvalgid:39


For områder innenfor sentrumsformålet skal bebyggelsen i hovedsak tilrettelegge for 
publikumsrettede funksjoner som bevertningssteder, detaljhandel og annen miljøskapende 
næringsvirksomhet ut mot gater og offentlige rom på gateplan. Bebyggelsen skal oppføres med 
god arkitektonisk kvalitet og det stilles krav til parkeringsløsning i kjeller/under bakkeplan.  
 
Planforslaget har et spesielt fokus på gater og byrom i sentrum som arena for handel, service og 
møte mellom mennesker og har derfor en høyere detaljering i sentrum Gjennom å tydeliggjøre 
viktige gater og byrom, samt sikre opparbeidelse av grønnstruktur og offentlige arealer vil planen 
bidra til å skape felles møtesteder for alle i Årnes. I planbeskrivelsen inngår en overordnet 
byromsanalyse for å synliggjøre viktige offentlige rom i Årnes sentrum og som beskriver deres 
tiltenkte hovedfunksjon.  
 
Et vesentlig grep vil være omlegging av Øvre Hagaveg fra dagens T-kryss mot Bruvegen til 
rundkjøringen mellom Bruvegen, Seterstøavegen og Svarverudvegen for å danne en 4-armet 
rundkjøring. Med en sentrumsutvidelse mot sør, som planforslaget legger opp til, er det en 
intensjon om å reetablere forbindelsen mellom Øvre Hagaveg og Rådhusgata. Dette ved at 
forbindelsen mot Rådhusgata etableres som et sammenhengende byrom der gående og 
syklende har prioritet. Det foreslås å opprettholde atkomst til Rådhuset og bebyggelsen øst for 
Rådhusgata. Ved en eventuell framtidig etablering av et mer arealeffektivt parkeringstilbud 
(parkeringshus) sør for Bruvegen, vil forbindelsen kunne få en viktig funksjon som atkomst for 
gående og syklende til Årnes sentrum.  
 
Byggehøyder og utnyttelse 
 
Bestemmelsene legger opp til å opprettholde en lavere struktur i gateløpene i stasjonsbyen med 
sitt historiske særpreg og trehusbebyggelse. Områder sørvest i sentrum har god tilgjengelighet 
og en tåler en høyere utnyttelse. Dette gjenspeiles i bestemmelsene. Det er i planbestemmelsene 
angitt et øvre og nedre spenn for byggehøyder innenfor hvert utbyggingsområde i sentrum. 
Bestemmelsen angir hvor stor andel av den totale bebyggelsen som kan oppføres innenfor hvert 
spenn. Ulike byggehøyder legger til rette for spennende variasjon i bebyggelsen, og er vurdert 
som et viktig virkemiddel for tilpasning til trehusbebyggelsens dimensjoner og skala.  
 
Tillatte byggehøyder innenfor planområdet tilsier høy utnyttelse i store deler av sentrum i tråd 
med Regional plan for areal og transport (R-ATP). I planforslaget stilles ikke krav til grad av 
utnytting for hvert delområde, utnyttelse foreslås fastsatt i reguleringsplan. For sentrumsområder 
skal utnyttelsen angis i bruksarealbebyggelse for tomta (BRA), i eneboligområder skal utnyttelsen 
angis i forholdet mellom bebygd areal og tomt (BYA «fotavtrykk»). Forholdet mellom 
byggehøyder/utnyttelsesgrad og eksisterende bebyggelse vil være viktige vurderingstema i 
etterfølgende reguleringsplanprosesser i sentrumsområdene. 
 
1.2 Boligområder 
I boligsonen rundt sentrum er det i planbestemmelsene innarbeidet krav som sikrer at 
boligområder utformes på en god måte, med krav til variasjon i boligtypologier, tilpasning til 
omgivelsene, ivaretagelse av sammenhenger og historisk tilknytning. Det stilles også krav til 
etablering av leke-, aktivitets- og uteoppholdsareal, samt universell utforming. 
 
I planforslaget foreslås det at det kan bygges inntil to boenheter (maks 200 m2 BRA) uten 
reguleringsplan. Det er også krav til minimum tomtestørrelse for enmanns- og flermannsboliger 
for å sikre tilstrekkelig arealer. 



 
1.3 Næringsområder 
For næringsområdene på Runni og Årnes Næringspark (Draka) er det i bestemmelsene lagt inn 
føringer for hvilke typer næring som tillates. Det tillates ikke detaljvarehandel i områdene. 
Områdene foreslås til næringsvirksomhet som lett industri, håndverks- eller lagervirksomhet. 
Bestemmelsene legger ikke videre opp til utforming av bebyggelse for disse områdene. Dette 
avklares gjennom tilhørende reguleringsplaner. 
 
For næringsområdene langs Nedre Hagaveg (BA_F) legges det inn et plankrav for hele området 
for å avklare framtidig formål og bruk av området.  
 
1.4 Trafikk og trafikksikkerhet 
Bruvegen har også i dag et stort antall kryss og avkjørsler hvor spesielt venstresving av og på 
Bruvegen gir perioder med forsinkelser og kø i rush. T-krysset mellom Øvre Hagaveg og 
Bruvegen vil ikke ha kapasitet nok til å håndtere den økte trafikken uten å ha ustabil 
trafikkavvikling i rush-periodene. I planforslaget foreslås det som tidligere beskrevet at Øvre 
Hagaveg legges om. Dagens T-kryss mot Bruvegen fjernes, Øvre Hagaveg kobles direkte inn i  
rundkjøringen mellom Bruvegen, Seterstøavegen og Svarverudvegen, som må bygges om til en 
4-armet rundkjøring. Med dette bedres trafikksituasjonen i Bruvegen.  

 
Som beskrevet foreslås det å stenge Rådhusgata for gjennomkjøring til Bruvegen og Skolegata. 
Forbindelsen forbeholdes gående og syklende, men med kjørbar adkomst til de sydlige 
eiendommene nederst i Rådhusgata. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan endringen kan 
gjennomføres (f.eks. opparbeidelse av gaten, skilting eller fysiske sperrer).  Rådmannen vurderer 
at konsekvensene ved en omlegging er positivt i et trafikksikkerhetsperspektiv, samt for 
trafikkavviklingen og framkommelighetshensyn for kollektivtransport.  
 
Dette anses som et viktig tiltak for å videreutvikle transportløsninger i et prioritert vekstområde 
som Årnes og som bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser og bykvalitet i tråd med 
transportstrategi T2 i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I forhold til 
boligutvikling i sørlige deler av Årnes er dette et grep som kan gi økt framkommelighet i trafikken, 
og samtidig bidra utvikling med urbane kvaliteter i Årnes.  
 
Nes svømmehall og Årnes barnehage er etablert i området Kjushagen ved Neshallen/ Nes 
videregående og er et viktig målpunkt for barn og unge. I forbindelse med vurdering av 
samlokalisering av idrettsanlegg ved Nes videregående skole, etablering av barnehage og 
boligbygging i området er det behov for å se på adkomstløsning til Kjushagen.  Dette for å sikre 
god trafikksikkerhet og en forsvarlig trafikkavvikling i området. I planforslaget fremmes forslag om 
at Runnivegen og Kjushagen knyttes til Seterstøavegen i en 4-armet rundkjøring. Rundkjøringen 
vil også bidra til bedre trafikkavvikling og et mer robust vegsystem som takler økt trafikk bedre 
enn to separate T-kryss slik løsningen er i dag. Ved en eventuell omlegging skal undergangen for 
gående og syklende beholdes. Konkrete løsninger for en eventuell rundkjøring er ikke avklart, 
plassering og utforming benyttet i figur 20 i trafikknotatet må kun betraktes som en illustrasjon. 
Nærmer avklaring må skje gjennom reguleringsplan med tilhørende prosjektering. Om dette skal 
gjøres kun for vegsystemet eller for tilgrensende byggeområder (ev. Kjushagen) må vurderes 
nærmere. Det bør i den sammenheng sikres akseptable stigningsforhold for myke trafikanter 
(gang/-og sykkelveg og fortau) ettersom dette er viktig skoleveg og krysningspunkt for myke 
trafikanter. 
 
Gatestrukturen i sentrum er godt oppbygd gjennom gatebruksplanen med gode krysningspunkt 
og stort sett tosidige fortau. Imidlertid er det i mellom gatestrukturen mindre tilrettelagt for myke 
trafikanter. Det er flere naturlige og mye benyttede ganglinjer og smett, men flere av disse er 
blokkert av utflytende private parkeringsarealer uten oppmerkede plasser som i liten grad skiller 
parkeringsareal, kjøreareal og gående og syklende. I bestemmelsene hjemles etablering av en ny 
offentlig gangforbindelse mellom Jernbanegata og Rådhusgata. 
 
1.4.1 Parkering 



 
I kommunedelplanens bestemmelser legges det opp til en parkeringsnorm for å sikre en mer 
effektiv bruk av arealene enn i dagens situasjon, samtidig som den skal sikre et godt nok 
parkeringstilbud til beboere og næringsliv i Årnes sentrum. I tillegg er det satt krav til 
sykkelparkering og tilrettelegging for lading av el-bil. 
 
Planforslaget legger opp til differensierte krav til parkering. Parkeringskrav differensieres i de tre 
sonene; sentrums-, sentrumsnær- og randsone. Parkeringsdekningen legger opp til makskrav, 
men også minimumskrav til parkeringsplasser ut i fra de ulike formål som angis i bestemmelsene. 
Parkeringsbestemmelsene skiller på krav til kontorbebyggelse, forretning/service/kulturbygg og 
bolig (2 kategorier). Dette er en presisering av inndelingen fra gjeldende bestemmelser i 
arealdelen. I tillegg tilkommer nå en tydeligere hjemmel for minimums- og maksimumskrav 
innenfor de ulike kategorier. 
 
Planforslaget legger opp til at parkering i sentrumsområder skal løses som parkeringskjeller ved 
framtidige utbyggingsprosjekter. Dette da som fullt nedgravde løsninger, det ivaretar kravet til 
publikumsrettede fasader i byggenes 1. etasjer som skal sikre variasjon og kvaliteter i Årnes. Det 
foreslås også at parkeringsplasser og anlegg må opparbeides slik at de ikke skaper trafikkfarlige 
situasjoner og løsninger.  
 
1.4.2 Mobilitet 
 
Kollektivtilbudet i Årnes består av tog og buss. Årnes stasjon på Kongsvingerbanen betjenes av 
lokal mellom Asker og Kongsvinger hver time i store deler av døgnet. Årnes busstasjon ligger rett 
ved togstasjonen. Årnes har samlet sett et godt tilbud for regionale reiser, men et dårligere tilbud 
for lokale reiser innad i kommunen. I planforslaget er Årnes stasjon forsøkt spesifisert mer 
detaljer ved å endre formål fra sentrumsformål til baneformål. Dette med hensikt å sikre 
sporarealer og at arealer viktig for jernbanens infrastruktur og stasjonsområde kan ivaretas. 
Byggegrenser mot jernbanen på 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje er vist i plankartet 
og hjemlet i bestemmelse. Årnes busstasjon er avsatt med formål kollektivknutepunkt i plankartet. 
Området var tidligere angitt som sentrumsformål på lik linje med Årnes stasjon. 
 
Byggegrenser langs fylkesveg samt kommunale gater i sentrum skal fastsettes i reguleringsplan. 

 
 
1.5 Omdisponering av arealer 
 
I arbeidet med kommunedelplanen er det behov for å sikre tilstrekkelig med arealer for ulike 
former for omsorgstjenester, og evt. gjøre endringer i arealformål for å sikre at fremtidige behov 
ivaretas. Parallelt med planarbeidet er det jobbet med mulighetsstudie for omsorgsboliger i Årnes. 
 
Det er behov for et differensiert tilbud i pleie- og omsorgstjenesten, både når det gjelder 
boligløsninger og tjenester noe som må avspeiles i arealbruk til formålet. Dette er imidlertid ikke 
til hinder for at kommunens behov for ulike omsorgstjenester kan løses i det private 
boligmarkedet og slik sett inngå i et ordinært boligområde. Dersom det gjennom videre arbeid 
med mulighetsstudien for omsorgsboliger skulle tilsi at Nes kommune har et mindre arealbehov til 
offentlig formål enn antatt vil det i det videre arbeidet med detaljregulering kunne legges til rette 
for ordinære boliger og andre tjenesteformål (f.eks. barnehage) innenfor disse områdene. Det er 
også ønskelig for å sikre «normalisering» av områdene. 
 
I planforslaget er grusbanen ved Nes sykehjem, samt om lag 5 da grønnstruktur foreslått 
omdisponert til offentlig tjenesteyting. Som det framgår av arbeidet med mulighetsstudien for 
omsorgsboliger ligger forslaget til omdisponering noe fram i tid, og vil måtte vurderes nærmere.  
Omdisponering av arealene må ses i sammenheng med utviklingen av idrettsanlegg i Kjushagen 
og opparbeidelse av ev. ny grøntstruktur/parkområder innenfor området ved sykehjemmet. 
 



Gorolund (BOP_F5) er i planforslaget foreslått omdisponert fra sentrumsformål til offentlig 
tjenesteformål. Området inngår i reguleringsplanen Årnes strand og Årnes brygge (2004) regulert 
til annet kombinert formål med spesifisering allmennyttig/ bolig. Forslag til omdisponeringen må 
sees i sammenheng med mulighetsstudien for omsorgsboliger.  
 
Lidl- tomten (B_F5) er i planforslaget foreslått omdisponert til boligformål. Området er i gjeldende 
kommuneplan sentrumsformål, og inngår i reguleringsplanen Årnes strand og Årnes brygge 
(2004) med reguleringsformål forretning/ kontor. Omdisponeringen skjer etter innspill fra 
grunneier. 
 
Planforslaget omfatter ikke omdisponering av nye områder med dyrket mark. 
 
Problemstillinger som er vurdert i planarbeidet, men ikke tatt inn i planforslaget: 

 Utvidelse av Årnes kirkegård. Det har vært drøftet å avsette deler av Runnivegen 1 til 
formålet. Det foreslås ikke endringer her. Det vises til de løsninger som ligger i bedre 
utnyttelse av arealene på kirkegården, tilbud på  andre kirkegårder i kommunen, i tillegg 
til at det er mulighet til en begrenset utvidelse på tilgrensende areal mot fylkesvegen. 

 Innspill fra Bane Nor Eiendom om utvikling av arealene mot Glomma. I innspillet ble det i 
hovedsak foreslått boliger (100-110 boliger), men også en restaurant i 1.etasje. 
Høievegen ble foreslått lagt i en ny trase langs jernbanen, for å få til en bedre utnyttelse 
og beliggenhet av bebyggelsen. Det ble i innspillet skissert bebyggelse opp til 5 etasjer 
med gårdsrom/ siktsoner mellom bebyggelsen. Det er ikke arbeidet videre med 
planforslaget. 

 
 

1.5 Hensynssoner 
 
1.5.1  Hensynssone naturmiljø 
 
Det er utført supplerende kartlegginger av naturmiljø i flere delområder innen planområdet, basert 
på tidligere registreringer av arter og naturtyper. Områdene er Årnestangen, de to øyene/ 
holmene mellom Årnestangen, Høie, samt et mindre området ved Gorolund sør for sentrum, 
Gorolundevja. På grunnlag av kartleggingen er det avsatt hensynssoner for naturtypelokalitene, 
med tilhørende retningslinjer med formål å bevare verdiene for naturmangfoldet og sette 
begrensninger for tiltak innenfor sonene. Hensynssonene omfatter totalt fire naturtypelokaliteter, 
samt en leirskredgrop. 
 
1.5.2 Hensynssone kulturmiljø 
 
Nyere tids kulturminner 
Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer 2017-2030 ble vedtatt 21.11.2017. 
Kulturminneplanen avgrenser en hensynssone for stasjonsbyen i Årnes. Hensynssonen og 
anbefalte retningslinjer er innarbeidet i det foreliggende planforslaget. Begrunnelsen for 
hensynssonen er at Årnes sentrum med trehusbebyggelsen speiler utviklingen av 
kommunesenteret og er en viktig del av historien om Nes. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
I Brudehaugsvegen og Doktor Øverlands allé ligger synlige gravminner knyttet til tunet på Runni 
gård og ferdselen langs Glomma. Gravminnene er sikret med båndleggingssone – båndlegging 
etter lov om kulturminner for å sikre gravhaugenes synlighet og lesbarhet i landskapet. 
Rådmannen vil understreke at avgrensingen av båndleggingssonen ikke er en byggegrense, og 
at skjermingsaspektet  i kulturminneloven må vurderes i hvert enkelt tilfelle 
 
1.5.3 Hensynssone flom 
 
Hensynssone flom er avgrenset på grunnlag av NVE`s aktsomhetskart flom, og resultater fra 
overvannsutredning for Årnes (SWECO2017). I hensynssonen stilles det gjennom bestemmelser 



krav om dokumentasjon på at planområdet er sikret mot flom og oversvømmelse. Dette er også 
ivaretatt gjennom felles bestemmelser til hele planområdet 
 
 
 
2. Forholdet til overordnede føringer og kommunale planer 
 
Rådmannen anser at planforslaget er utarbeidet i henhold til overordnede planer og nasjonale 
føringer og forventninger. De mest relevante grepene i forbindelse med overordnede føringer er: 
 

 Mer konsentrert utbygging og vekst i Årnes sentrum 
 Flere møteplasser i sentrum, herunder grøntområder 
 Bedre bevaring av elvebredden, og øyene utenfor med hensyn til naturmangfold og friluft/ 

rekreasjon 
 Høyere utnyttelse og fortetting i sentrum for å unngå nedbygging av dyrket mark i 

randsonen, regulert ved rekkefølgekrav 
 Økt trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 Klimatilpasning gjennom krav til overvannshåndtering og flomsikring 
 Sikring av kulturminner og kulturmiljø 
 Risikoreduserende tiltak fra ROS- analysen er innarbeidet i planforslaget 
 Bred medvirkning i planprosessen med et særskilt fokus på barn og  

 
Forholdet til eksisterende bebyggelses- og reguleringsplaner: 
 
Rådmannen har vurdert at det er en rekke eksisterende bebyggelses- og reguleringsplaner som 
kan oppheves gjennom prosess og vedtak av kommunedelplanen. I det påfølgende vil det gjøres 
rede for planenes innhold og eksisterende situasjon for disse områdene.  

 Bebyggelsesplan Endret del av Runni øst (Planid: 023698011) 
Planen ble vedtatt i 1998. Planens formål er bolig. Planområdet er beliggende nord på 
Runni og omfatter deler av leilighetsbebyggelsen ut mot Seterstøavegen. Området er 
utbygd i henhold til planen. Rådmannen vurderer at planen ikke inneholder uutnyttede 
potensialer. Planen vurderes heller ikke til å inneha momenter for eventuell 
konfliktavklaring. 

 Bebyggelsesplan Runni øst (Planid: 023688021) 
Planen ble vedtatt 1987. Planens formål er bolig. Planområdet ligger i direkte tilknytning til 
planen i kulepunktet over. Området er ferdig utbygget. Rådmannen vurderer at planen 
ikke inneholder uutnyttede potensialer. Planen vurderes heller ikke til å inneha momenter 
for eventuell konfliktavklaring. 

 Bebyggelsesplan Vinju, gbnr 167/212 (Planid: 023603011) 
Planen ble vedtatt 2003. Planens formål er bolig. Planområdet er en mindre plan som 
omfatter to eneboligtomter, og er beliggende vest for Silovegen. Området er ferdig 
utbygget. Rådmannen vurderer at planen ikke inneholder uutnyttede potensialer. Planen 
vurderes heller ikke til å inneha momenter for eventuell konfliktavklaring. 

 Bebyggelsesplan Sagtomta kvartal 03, 06 og 07 (Planid: 023601031) 
Planen ble vedtatt 2005. Planens formål er kombinert forretning/kontor/bolig. Planområdet 
omfatter området for blant annet Bermingrudbygget, Saga senter og leilighetsbygget 
Årnes Amfi (Silovegen 8). Deler av planens hjemlede utbyggingspotensiale er oppført. 
Planområdet er gjennom forslag til ny kommunedelplan foreslått med nytt plankrav før 
utbygging. Rådmannen vurderer planen til å inneha fortsatt utbyggingspotensiale, men at 
dette bør vurderes gjennom ny reguleringsplan.  

 Bebyggelsesplan for Kulturkvartalet (Planid: 023699131) 
Planen ble vedtatt 1999. Planområdet omfatter Kulturhuset og Amfi Årnes. Rådmannen 
vurderer planens utbyggingspotensiale som gjennomført. 

 Bebyggelsesplan Hansengården (Planid: ikke tildelt) 
Planen ble vedtatt 2007. Planens formål er bolig og næring. Planområdet er beliggende 
sørøst for krysset mellom Øvre Hagaveg og Bruvegen. Området er foreslått med plankrav 



i ny kommunedelplan. Forutsetninger for utbygging vil også endres gjennom ny 
kommunedelplan. 

 Bebyggelsesplan Øvre Drognes B13 (Planid: 023698031) 
Planen ble vedtatt 2001 (endring). Planens formål er bolig. Planområdet er beliggende 
øst av Hagaskogvegen, opp mot Gjerderudvegen. Planens potensiale vurderer som 
utbygget. Planen vurderes heller ikke til å inneha momenter for eventuell konfliktavklaring. 

 Reguleringsplan Øvre Drognes (Planid: 023697020) 
Planen ble vedtatt 1997. Planens formål er bolig. Planområdet er beliggende nord/øst for 
Svarverudvegen og mellom denne og Gjerderudvegen. Planens formål er bolig. Planens 
potensiale vurderer som utbygget. Planen vurderes heller ikke til å inneha momenter for 
eventuell konfliktavklaring. 

 Reguleringsplan Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer (Planid: 023699030) 
Planen er vedtatt 1999. Planen omfatter rundkjøringen og utbyggingsområdet for 
Fenstadgården og dagligvareforretningen. Rundkjøringen er etablert og 
utbyggingsområdet er omfattet av ny reguleringsplan, vedtatt 2013, som videreføres. 

 Reguleringsplan Vaskeritomta (Planid: 023695010) 
Planen er vedtatt 1994. Planens formål er bolig. Planområdet er beliggende mellom 
Kongsvingerbanen og Øvre Hagaveg. Planens potensiale vurderer som utbygget. Planen 
vurderes heller ikke til å inneha momenter for eventuell konfliktavklaring 
 
 
 
3. Videre arbeid 
 
Saken legges nå fram for behandling i formannskapet for offentlig ettersyn. Planforslaget skal 
ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.  Det vil da være en teoretisk mulighet for vedtak 
av kommunedelplanen i kommunestyrets møte i juni. Dette forutsetter at utlegging til offentlig 
ettersyn eller høringen ikke medfører behov for vesentlige endringer eller innsigelser. 
Rådmannen vil søke videre god dialog med overordnede myndigheter om avtaler og prioritering 
med tanke på finansiering for omlegging av fylkeveger, slik at situasjonen for berørte grunneiere 
på et tidligst mulig tidspunkt kan avklares. Formannskapet vil involveres i dette arbeidet. 
  
Det er etter rådmannens vurdering gjennomført brede medvirkningsprosesser i forbindelse med 
kommunedelplanarbeidet for Årnes i tråd med plan og bygningsloven.  
 
Barn- og unges interesser er godt ivaretatt gjennom medvirkning fra barn- og unges representant 
i planprosessen, barnetråkk og ved informasjon og dialog med i barn- og unges kommunestyre.  
Om prosessen videre 
 
For den kommende høringsfasen vil rådmannen legge opp til god informasjon og dialog om 
høringsforslaget med innbyggere, grunneiere, overordnede myndigheter og ellers andre 
interesserte.  

 

KONKLUSJON: 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i seks uker jf. lovens krav. 


