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INNLEDNING
 

Bakgrunn 

I henhold til kommunal planstrategi, vedtatt 20.9.2016, 
skal Kommunedelplan for Årnes rulleres.   

Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom 
beskrivelse av formål, rammer- og retningslinjer, 
dagens situasjon, alternativer som skal utredes, 
utredningsbehov, medvirkning og fremdrift. 

 

Formål med planen og planprosessen 

Kommunedelplanen skal gi tydelige føringer for en 
utvikling i tråd med kommunens målsettinger. Planen 
skal konkretisere ambisjonene ved å fastsette et 
rammeverk som angir lokalisering av hovedstrukturene 
knyttet til blågrønn, teknisk og sosial infrastruktur, samt 
definere de viktigste offentlige rommene og deres rolle 
og funksjon. Videre skal planen definere 
utbyggingsområder og hvilke hovedformål disse kan ha.  
 
Innenfor utbyggingsområdene skal planen gi 
anbefalinger om bebyggelsesstruktur, tetthet og 
høyder, uten at dette detaljplanlegges. Planen vil videre 
fokusere på gjennomførings- og utviklingsaspektet ved 
å sette plankrav og rekkefølgebestemmelser knyttet til 
hovedinfrastrukturen.  
 
Planprosessen skal benyttes for å finne en god balanse 
mellom behov for forutsigbarhet og grunnlag for 
investeringsplaner, samtidig som planens lange 
tidsperspektiv må håndteres gjennom robuste og 
fleksible rammer som tåler endringer og uforutsigbare 
utviklingstrender.  
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MÅL FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ÅRNES  
 
 
Hovedmål  
 
Årnes skal være en livlig småby med et unikt særpreg – og innbyggernes foretrukne sted for liv og lære, handel 
og hygge. 
 
Dette betyr: Kommunen ønsker å styrke Årnes som kommunesenter og nesbuenes foretrukne sted for handel og 
opplevelse. Det skal være et godt sted å bo, gå på skole, handle og møte andre gjennom ulike aktiviteter inne og ute. 

 
 
Delmål 
 
 

Årnes sentrum skal bli blågrønt  
Glomma skal være en synlig og lett tilgjengelig rekreativ 
ressurs. Mer grønt og vann bør etableres i sentrum. 
Utsikten til Glomma må ikke bygges igjen. Den 
sentrumsnære elvebredden må supplere de andre 
oppholdsarealene i sentrum. Det bør etableres en 
tydelig forbindelse fra sentrum til skogen, som en del av 
sentrums grøntstruktur. 
 
I Årnes kan alle bo  
Boliger og bomiljø må utformes slik at folk har lyst til å 
flytte til Årnes og de må tilpasses slik at de supplerer 
dagens botilbud. 

Dagens arkitektur- morgendagens kulturminner  
Årnes unike særpreg skal styrkes i bevisst samspill 
med ny arkitektur. Estetiske kvaliteter skal 
videreutvikles. Alle nye bygg skal bidra positivt til sine 
omgivelser, slik de gamle gjør. 

 

 

 

Handel og kultur skal gi liv  
Det skal tilrettelegges for utadrettet virksomhet som gir 
liv til gater, plasser og parker. I sentrumsgatene skal 
fotgjengere prioriteres for å oppnå et levende sentrum 
der alle aldersgrupper trygt kan ferdes og oppholde 
seg. 
 
 

Stasjonen i sentrum   
Årnes stasjon skal styrkes som samferdselsknutepunkt. 
Dette bør skje ved utvikling av gang- og 
sykkelvegnettverk i nærområdet og etablering av 
tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser. 
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RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
Dette kapittelet gir en kort oversikt over de mest 
sentrale føringene for planarbeidet.  

Statlige og regionale planforutsetninger 
Statlige rammer og retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. 
26.09.2014.  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning 
av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til 
mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra 
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat 
og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal 
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer 
og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging i kommunene, fastsatt ved kgl. res. 
04.09.2009. 

Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen 
kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å 
redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv 
energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med 
denne retningslinjen. 

Formålet med planretningslinjene er å:  

- sikre at kommunene går foran i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp. 

- sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene. 

- sikre at kommunene bruker et bredt spekter av 
sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp.  

Norge universelt utformet 2025, Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming og økt 
tilgjengelighet.  

 
Handlingsplanen fastlegger fire prioriterte 
satsningsområder. Følgende to satsningsområder er 
særlig aktuelle for planarbeidet: 

- Transportsystem: Det overordnede målet er et 
universelt utformet transportsystem, som så 
langt som mulig er brukbart for alle 
mennesker, uten behov for tilpasning eller 
spesiell tilrettelegging. 

- Planlegging og uteområder: Det fastsettes mål 
om at alle kommunesentra i Norge blir 
universelt utformet og at alle kommuner har 
friluftsområder for allmenn bruk som er 
universelt utformet. 

-  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å: 

- Synliggjøre og styrke barn og unges interesser 
i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.   

- Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere 
og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling.   

- Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og 
unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 

Formålet med bestemmelsen er å: 

-  legge til rette for en sterkere regional 
samordning av politikken for etablering og 
utvidelse av større kjøpesentre.  

- styrke eksisterende by- og tettstedssentre og 
bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, dvs. unngå en utvikling som 
fører til byspredning, bilavhengighet og 
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke 
disponerer bil.  

- på lang sikt er å oppnå en mer bærekraftig og 
robust by- og tettstedsutvikling og begrense 
klimagassutslippene. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, fastsatt ved kgl.res. 12.06.2015 

Regjeringen vektlegger:  

• Gode og effektive planprosesser for 
planlegging av bolig, næring og samferdsel 

o Enklere regelverk og bedre 
samarbeid  

o Målrettet planlegging  
o Økt bruk av IKT i planleggingen  

• Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 
o Et klimavennlig og sikkert samfunn  
o Aktiv forvaltning av natur- og 

kulturminneverdier  
o Fremtidsrettet næringsutvikling, 

innovasjon og kompetanse  
• Attraktive og klimavennlige by- og 

tettstedsområder 
o Samordnet bolig-, areal og 

transportplanlegging  
o Et fremtidsrettet og miljøvennlig 

transportsystem  
o Levende by- og tettstedssentre  
o Helse og trivsel  
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Regionale planer og føringer  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Den regionale planen prioriterer enkelte lokale byer og 
tettsteder der befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag 
for bredt handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport 
som er god nok til å bli et naturlig førstevalg, og at 
innbyggerne kan gå og sykle til arbeidsplasser, 
fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Minst ett 
sted i hver kommune er prioritert, og 
kollektivforbindelsene fra disse stedene og inn mot de 
regionale byene skal styrkes i takt med at stedene 
vokser. 

Årnes en det prioriterte tettstedet i Nes kommune. I 
følge retningslinje R3 «Bolig- og arbeidsplassvekst i 
prioriterte vekstområder», forventes det at kommunen 
utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag der 80 % av 
bolig- og arbeidsplassveksten skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk skal 
vektlegges.  

 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 
Akershus 2016-2030 

Planen konkretiserer noen prioriterte utviklingsområder. 
De viktigste målene for dette planarbeidet er:  

• Hverdagsaktivitet er en naturlig og integrert del 
av kommunal areal- og samfunnsplanlegging.  

• Sykkel og gange er den mest attraktive og 
effektive måten å komme seg enkelt til 
kollektivknutepunkt, skole, jobb og 
fritidsaktiviteter. Dette sørger for at en stor 
andel av det økte transportbehov et tatt med 
sykkel og gange. 

• Akershus har regionale områder for friluftsliv 
og aktivitetsarenaer som bidrar til gode 
rekreasjons- og opplevelsesmuligheter. 

 

Øvrige vedtatte regionale planer med betydning for 
arealutvikling: 

• Regional plan for vannforvaltning 
• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer 

i Akershus 
• Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

 

 

 

I tillegg er følgende regionale planer under 
utarbeidelse: 

• Regional plan for handel, service og 
senterstruktur 

• Regional plan for klima og energi Akershus 

 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 
2017 

 I samfunnsplanleggingen vil Fylkesmannen 
ha et særskilt fokus mot barn- og unge og 
boligsosiale hensyn. I oppfølgingen av 
arealplanlegging vil oppfølging av nylig 
vedtatte regionale planer for area- og 
transport, samt masseforvaltning vektlegges. 
Fylkesmannen vil også ha fokus på fortetting 
med kvalitet, grønn grense og klimahensyn. 
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Kommunale rammer og planforutsetninger 

Kommuneplanens arealdel  
Arealdelen av kommuneplanen er et juridisk bindende 
dokument og angir bruk og vern av kommunens 
arealer. Vedtatt arealbruk fremgår av plankart og 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedtatt 
30.06.2015. 

Dersom det er motstrid mellom kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplan for Årnes 2009-2012 
gjelder kommuneplanens arealdel jf. arealdelens 
bestemmelser §1.1. 

 

Kommuneplanstatus  

 

Figur 1: Planområdet er avsatt til ulike byggeformål (bolig, sentrumsformål og industri/næring), samt noe grønnstruktur (grønt) og offentlig eller 
privat tjenesteyting (rosa). 
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Kommunedelplanstatus 

 

 

Reguleringsplanstatus 

 

  

Figur 2: Kommunedelplanstatus inkludert samferdselslinjer 
fra kommuneplan. I hovedsak er området avsatt til 
byggeformål (bolig, sentrumsformål og industri/næring), samt 
noe grønnstruktur (grønt) og offentlig eller privat tjenesteyting 
(rødt).   

Figur 3: Store deler av arealene i sentrum er regulert, og 
det er enkelte nyere reguleringsplaner i boligområder 
innenfor planavgrensningen.  
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Andre kommunale  planer med betydning for kommunedelplan for Årnes 

Strategisk næringsplan  

«Som handelssted er Årnes i sterk konkurranse med 
Jessheim, Nedre Romerike og Oslo, og det er stor 
handelslekkasje spesielt til Jessheim. Det er viktig for Nes 
kommune å styrke Årnes slik at det blir et prioritert 
handelssted for kommunens innbyggere. Kommunen vil 
jobbe sammen med Årnes handel- og næringsforening om 
tiltak for å styrke handelen i Årnes. Vi skal planlegge for en 
bærekraftig tettstedsutvikling og ivareta stasjonsbyen og 
småbypreget som Årnes har. Ved å ha små nisjebutikker 
med tilstrekkelig tilbud til hverdagshandling, vil ikke 
innbyggerne måtte reise ut av kommunen for å handle. På 
denne måten blir varehandelen i Årnes et alternativ til de 
store kjøpesentrene i regionen og Oslo. 

Årnes skal være en attraktiv møteplass. I kommuneplanens 
samfunnsdel er det vedtatt mål om at Nes skal være en god 
kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og 
trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø. For å 
sikre dette vil Nes kommune sørge for enkel og allmenn 
tilgjengelighet til aktivitets- og rekreasjonsområder, 
lekeplasser, skape møteplasser som fremmer mangfold, og 
fremme god og helhetlig byggeskikk og arkitektur. Nes 
kommune skal legge til rette for at Årnes er et samlingspunkt 
gjennom å planlegge og å lage grønne møteplasser, for 
eksempel regulere og utvikle Årnes Brygge». 

(Strategisk næringsplan 2017-2030, s. 19).  

I planarbeidet må det drøftes hvilke tiltak og plangrep 
som kan stimulere til et handelsliv i sentrum i tråd med 
føringene fra Strategisk næringsplan. Næringsplanen 
peker også på betydningen av møteplasser, aktivitets- 
og rekreasjonsområder og lekeplasser for å utvikle 
Årnes som et attraktivt bosted.  

I følge handlingsplanen som følger næringsplanen skal 
det planlegges for vekst i antall arbeidsplasser i Årnes i 
henhold til føringer i Regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
revideres. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i 
februar/mars 2017.  

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende 
kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang av 
nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i kommunen. Planarbeidet vil også 
legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre 
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre 
samarbeidet med frivilligheten. Fokusområder i planen 
med særlig relevans for dette planarbeidet: 

 

 

 

Idrett:  

- Ha et helhetlig tilbud for alle ferdighetsnivåer, 
samt ivareta de som ønsker noe med sin 
idrett. 

- Flerbrukshaller ved alle nye 
skoleanlegg/nærmiljøsentre. 

Fysisk aktivitet og friluftsliv:  

- Sikre økt satsing på anlegg for å utøve 
friluftslivsaktiviteter 

- Sikre friområder for utbygging 
- Sikre og utvikle gode muligheter for friluftsliv i 

nærmiljøet ved å legge vekt på de arealene 
som er lettest tilgjengelig for alle grupper i 
befolkningen 

- Stimulere til utøvelse av friluftsliv 
- Gang- og sykkelveier 
- Nærmiljøsenter 
- Være pådriver for å utvikle attraktive 

utearealer ved skoler og barnehager – det vil 
si grønne arealer som egner seg som 
læringsarenaer for fysisk aktivitet 

Energi og klimaplan 2011-2020 

Energi og klimaplanen peker på kommunens 
virkemidler som planmyndighet:  

«Som arealplanmyndighet kan kommunen legge til rette for 
et konsentrert utbyggingsmønster, som fremmer bruk av 
kollektivtransport og fjernvarme. Gode, varierte tjenestetilbud 
i nærmiljøene, et trivelig sentrum med sosiale møteplasser 
og godt utbygd gang- og sykkelvegnett er også svært viktige 
tiltak som kan bidra til at folk reiser mindre ut av kommunen i 
fritida og reduserer bilbruken for daglige gjøremål. (…)  

Framtidige store utbyggingsområder for bolig i Nes må 
lokaliseres opp til eksisterende infrastruktur (veg, vann og 
avløp), kollektivknutepunkt (buss/tog), offentlige tjenester og 
servicefunksjoner. En slik etablering vil medføre at flere 
dagligdagse målpunkter kan nåes til fots eller med sykkel. En 
slik utbyggingsstruktur vil være et viktig virkemiddel for å 
redusere behovet for bruk av privatbil og minske utslippene 
av drivhusgasser. En slik struktur vil også være med på å 
redusere kommunens kostnader til vedlikehold per meter 
kommunal infrastruktur, og være med på å tilrettelegge for et 
bedret kollektivtilbud. (…) Ny planlov gir kommunen utvidet 
mulighet til å legge til rette for miljøvennlig transport, blant 
annet ved bruk av parkeringsrestriksjoner».  

(Energi- og klimaplan 2011-2020, s. 46-47).   

Energi og klimaplanen peker på virkemidler innen areal- 
og transportplanlegging som forutsetninger for å nå mål 
som er i tråd med retningslinjer i Regional plan for areal 
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og transport. Det arbeides med en revisjon av planen 
som skal resultere i en kommunedelplan for klima, 
energi og miljø. Areal og transportplanlegging er et av 6 
fokusområder som behandles i planen.  

 

Pågående plan- og utredningsarbeid av betydning 
for Kommunedelplan for Årnes 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 

Parallelt med planarbeidet for kommunedelplan for 
Årnes utarbeides det en KDP for kulturminner i Nes 
kommune. Verdiregistreringer er utført.  

Innenfor planområdet er kulturverdiene som er 
registrert i stor grad knyttet til trehusbebyggelsen i 
sentrum som er regulert til bevaring. Kulturverdiene må 
ivaretas gjennom hensynssoner som innarbeides i 
kommunedelplan for Årnes.  

Årneskvartalet: 

Privat detaljregulering for etablering av kombinert 
forretnings-/nærings- og boligbygg sentralt på Årnes. 
Reguleringsplanforslaget sendes på høring  våren 
2017.  

Årnes stadion/Kjushagen: 

Områderegulering med hovedintensjon for 
transformasjon av dagens idrettsstadion til boligformål, 
samt etablering av nytt idrettsanlegg og barneskole. 
Planarbeidet er foreløpig ikke påbegynt på bakgrunn av 
politisk vedtak om ikke å tildele midler i 2017.  

Reguleringsplan for Svarverudvegen: 

Kommunal reguleringsplan for opparbeidelse av fortau 
langs Svarverudvegen. Dette fra kryss veg Svarverud 
barnehage og til Dragsjøvegen. Oppstart av 
planprosess har vært planlagt i 2017, men er forsinket. 

Rundkjøring Seterstøavegen (Runnivegen/Kjushagen): 

Kommunal reguleringsplan for å tilrettelegge for 
opparbeidelse av rundkjøring ved å binde sammen to 
eksisterende kryss. Det er ønsket oppstart av 
planprosess 2017. 

Drognesjordet BB2: 

Detaljregulering for blokkområde på Drognesjordet. 
Oppstartsmøte er gjennomført. Planprosess forventes 
videreført i 2017. 

 

 

 

 

Drognesjordet BK9-BK12 

Detaljregulering for delfelt for konsentrert 
boligbebyggelse på Drognesjordet. Oppstart av 
reguleringplanprosess er meldt påbegynt våren 2017.  

 

B10 Sagvegen: 

Detaljregulering for boligområde nordøst i Årnes. 
Oppstartsmøte er gjennomført. Planprosess forventes 
videreført i 2017.  

 

B11 og B12 Fjuk: 

Detaljregulering for boligområde sør i Årnes. 
Oppstartsmøte er gjennomført. Planprosess forventes 
videreført i 2017.  

Evangtunet: 

Omregulering for boligområde sør i Årnes. 
Oppstartsmøte er gjennomført og planen ventes til 1. 
gangs behandling våren 2017.  

Runni Gård 

Privat detaljregulering for bruksendring av tidligere 
selskaps- og serveringssted med overnatting til 
barnehage. 

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensiale i 
Årnes 

Kunnskapsgrunnlag som inneholder vurdering av 
potensiale for fortetting og transformasjon for 9 
delområder i Årnes. Byggehøyder er også vurdert. 
Utarbeidet av Asplan Viak AS oktober 2016 på oppdrag 
fra Nes kommune.  

 

Utredning av overvannshåndtering  

Med forventning om økte og mer intense 
nedbørshendelser er det behov for å gjøre en utredning 
av effektene av dette. Utredningen vil omfatte 
etablering av modell for overvann med drenslinjer, 
forsenkninger i terreng hvor vannet potensielt vil samle 
seg, avrenningsfaktorer etter type arealdekke osv. 
Basert på dette kan man vurdere å etablere 
hensynssoner i arealdelen til kommunedelplanen. 
Modellen vil også brukes til å gi en konklusjon på om 
kapasiteten på kulvert for Drogga gjennom Årnes er 
tilstrekkelig for å håndtere fremtidige nedbørsmengder. 
Utredningsarbeidet forventes påbegynt sommer 2017. 
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Avgrensning av analyse-/undersøkelsesområde og foreløpig planavgrensning 

Figur 4: Hvit stiplet linje viser planarbeidets analysesområde. Området  definert vidt for å sikre helhet og viktige forbindelser.  
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Kommunedelplanen skal etter denne revisjonen gi 
rammer for kommende vekst i Årnes, i tråd med 
regionale føringer om kompakt tettstedsutvikling i 
nærhet til Årnes stasjon. 

Det er ingen intensjon om å utvide dagens byggesone i 
dette planarbeidet. Grønn strek og dagens byggesone 
vil danne utgangspunkt og planavgrensningen vil 
endelig fastsettes senere i planarbeidet. Et delmål for 
planarbeidet er å styrke eksisterende koblinger til 
rekreasjonsområder utenfor tettstedet, i tillegg til å 
tydeliggjøre mulige fremtidige koblinger.  

Analyseområdet, vist i figur 1, er derfor avgrenset vidt 
for å fange opp mulige sammenhengende forbindelser 
mellom byggesonen og friluftsområdene, eller for å 
kunne behandle andre potensielle problemstillinger i 
randsonen rundt Årnes. 

«Grønn strek» framgår av gjeldende kommunedelplan 
på side 11, og illustrerer en langsiktig overgang mot 
landbruk og utmark. «Grønn strek» er ikke vist i 
kommuneplankartet, men skal innarbeides ved endelig 
vedtak av arealdelen etter frafall av innsigelser.  

 

  



 

14 
 

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 
Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av planområdet i dag. Dokumentet Stedsanalyse Årnes som er utarbeidet som en 
del av grunnlagsmaterialet for Kommunedelplan for Årnes 2009-2021, gir mer utfyllende informasjon. 

By- og landskapsbilde 
Beliggenhet  
Årnes er kommunesenteret i Nes kommune og ligger 
langs Glommas østlige bredd i et åpent og vidstrakt 
kulturlandskap. Lillestrøm og Jessheim er de nærmeste 
byene i Akershus.  
 
Landskapskarakter   
Tettstedet ligger sør for elvemøtet mellom Vorma og 
Glomma, og det åpne elverommet og kuperte 
kulturlandskapet preger landskapsopplevelsen i 
området. Kongsvingerbanen skiller tettstedet og 
Glomma, og Årnes har historisk i liten grad vært 
henvendt mot elverommet. 
 
Karakteristisk for de vassdragsnære og sentrale deler 
av kommunen er en storlinjet og storskala 
landskapstype. Åslandskapet gir lite markerte vegger i 
de overordna landskapsrommene og åsryggene 
oppleves mer som blåner i det fjerne. 
Ravinesystemene med dype v-daler er sekundære 
terrengformer som klart definerer underordna 
landskapsrom. 
 
Områdets naturgitte kvaliteter gir også utfordringer. 
Lavpunkt langs Glomma er flomutsatt. Ravinedalene vil 
være naturlige flomveger som vil få økt påkjenning pga. 
pågående klimaendringer. Årnes ligger under marin 
grense og i tilknytning til marine avsetninger vil det 
være fare forbundet med kvikkleire.  
 
Stedskarakter  
Jernbanestasjonen har vært selve utgangspunktet for 
tettstedsdannelsen på Årnes. Den gamle 
trehusbebyggelsen omtalt i gjeldende kommunedelplan 
som «Stasjonsbyen», inkluderer bygningsmiljøet 
tilknyttet jernbanen og kirkebygget strategisk plassert i 
landskapet. Stasjonsbyen omfatter de viktigste 
historiske bygninger og terrengformer som sammen gir 
stedet historisk tidsdybde og samtidig sitt unike 
særpreg.

 
 

  

Figur 5: Det storskala elverommet langs Glomma og ravinelandskapet preger 
landskapskarakteren i området.  
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Offentlige rom, parker og blågrønne 
strukturer 
Skolegata, Jernbanegata og Rådhusgata er 
opparbeidet i henhold til «Gatebruksplan for Årnes 
sentrum». Sentrumsgatene danner utgangspunktet for 
en kvartalsstruktur med en bymessig gateutforming. 
Plassen foran rådhuset kalles Trekanten, og er et 
opparbeidet byrom som innbyr til daglig opphold og 
fungerer som samlingspunkt ved spesielle anledninger. 
Som togreisende til Årnes møter du først 
Fonteneplassen ved Årnes stasjon; en plass som ligger 
i krysset Jernbanegata – Skolegata og Pakkhusgata. 

Plassen er utformet som en rundkjøring med en fontene 
sentralt plassert i byrommet.  

Glomma og de grønne elvebreddene er selve 
grunnstammen i den blågrønne strukturen i Årnes. 
Langs elva er det i dag grøntområder med 
opparbeidede stier og brygger for fritidsbåter. 
Bautaplassen nord for Årnes bru benyttes som 
møteplass ved større arrangementer. Tettstedets møte 
med elva bør være gjenstand for en tydeligere 
programmering og kobling mellom sentrum og Glomma 
enn det som er tilfelle i dag.

 

 

Figur 6: Øverst til venstre: Trehusbebyggelsen sett fra Årnes stasjon.  
  Øverst til høyre: Trekanten – plassen foran rådhuset 
  Nederst: Stasjonsbygningen  
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Jernbane, veger og gater 
Jernbanen ligger som en barriere mellom tettstedet og 
Glomma, men bedre forbindelser mellom sentrum og 
elvebredden har vært en intensjon bak kommunens 
arealplanlegging i lengre tid. Årnes stasjon, 
bussterminalen og stasjonstorget er stedet der alle 
kollektivforbindelsene møtes og utgjør selve 
utgangspunktet for å tenke sonedeling i Årnes, etter 
modell fra den regionale planen for areal og transport.  

Årnes sentrum har et godt opparbeidet og bymessig 
utformet gatenett i de mest sentrale kvartalene, med 
trerekker, fortau og gateparkering.  

Fv. 177 Vormsundvegen, fv. 175 Seterstøavegen og fv. 
479 Svarverudvegen er innfartsveger til Årnes fra 
henholdsvis vest, nord og øst. Nedre og Øvre Hagaveg 
er fylkesveger og innfartsårer fra sør. Av 

hovedinnfartsårene er det kun Øvre Hagaveg og deler 
av Seterstøavegen som er opparbeidet med gang- og 
sykkelveg. Langs Nedre Hagaveg er det etablert 
ensidig fortau i den nordlige delen nærmest sentrum.  

Årnes mangler et godt tilrettelagt og sammenhengende 
gang og sykkelnett som knytter boligområdene til 
sentrum og andre viktige målpunkt i tettstedet, 
eksempelvis skoler og idrettsanlegg. Dette påvirker 
tilgjengeligheten til funksjoner der det er et stort 
potensial for å øke gang- og sykkelandelen. Analysene 
på neste side viser gang- og sykkelavstander langs 
dagens vegnett.  

  

Figur 7: Dagens veisystem 
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Gang- og sykkelavstand fra jernbanestasjonen

 

Analysen viser avstand til Årnes jernbanestasjon målt 
langs eksisterende veg- og gatenett, inkludert gang- og 
sykkelveger. Den regionale planen for areal og 
transport legger til grunn at hovedtyngden av 

boligveksten i prioriterte tettsteder som Årnes skal skje 
innenfor 1 km fra stasjonen for å sikre kompakte 
tettsteder innenfor gangavstand til kollektivtransport. 
Sosial infrastruktur, idrett, skole og rekreasjon.  

 

  

Tegnforklaring 

Figur 8: Gang- og sykkelavstanbder målt langs dagens veg- og gatenett, inkludert gang- og sykkelveger.    
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Sosial infrastruktur, idrett og skole  
Årnes barneskole er lokalisert nord for sentrum og er en 
1-7 skole med ca. 200 elever. Skolen har 
skolefritidsordning for 1. – 4. klasse. Øst for 
planområdet ligger Østgård med elever fra 1.–7. trinn. 

Runni ungdomsskole (8.–10. klasse) huser om lag 450 
elever og er lokalisert på samme sted som 
barneskolen. I tilknytning til skoletomtene ligger en 
større ishall (Runnirinken) med en publikumskapasitet 
på 700 plasser.  

Nes videregående skole, som inneholder et variert 
utdanningsprogram innenfor yrkes- og idrettsfag, er 
lokalisert i Kjuushagen i tilknytning til Neshallen og Nes 
svømmehall, som åpner høsten 2017. Det bygges også 
ny offentlig barnehage i Kjuushagen. Barnehagen er 
forventet ferdigstilt i 2018 og vil bygges for opp mot 120 
barn. I kommuneplanen er det forutsatt at Årnes stadion 
flyttes til Kjuushagen, noe som vil styrke dette områdets 
betydning som et tyngdepunkt øst for sentrum og som 
et viktig målpunkt for kommunens innbyggere og 
tilreisende fra et større omland.  

Det ligger tre barnehager innenfor tettstedet som alle er 
lokalisert øst for sentrum. Svarverud barnahge er en 
kommunal barnehage med om lag 85 barn. Denne 
barnehagen skal flyttes inn i nye lokaler som bygges i 
Kjuushagen. 

Espira Kløverenga er en privat barnehage med om lag 
100 barn. Husmo barnehage er en foreldreeid 
barnehage med om lag 50-55 barn. Husmo barnehage 
ser på muligheten for større lokaler i Årnes. (Runni 
Gård). Ny lokalisering av Husmo barnehage vil også 
inkludere en utøking i antall barn til 120. 

Nes sykehjem er lokalisert i utkanten av dagens 
sentrum. I tilknytning til sykehjemmet er det også 
lokalisert omsorgsboliger. Nes bo- og servicesenter er 
lokalisert på Runni nord for Årnes kirke, men er ikke 
lengre i bruk som sykehjem. 

Figur 9: Lokalisering av sosial infrastruktur og idrettsanlegg.  
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Funksjonsinndeling og tetthet 
Bygningstyper 

Kartet viser at bebyggelse brukt til kontor og 
forretningsvirksomhet hovedsakelig er lokalisert 
innenfor sentrumsområdet, og som tilsvarer området 
avsatt til sentrumsformål i dagens kommunedelplan. 
Det ligger enkelte spredte offentlige funksjoner rundt 
sentrumskjernen, og næring og mindre 
industribebyggelse er lokalisert på Runni. For øvrig er 
boligbeltet rundt sentrum preget av 
eneboligbebyggelse med forholdsvis lav utnyttelse. 

Kartet er basert på kommunens FKB-data (med 
forbehold om feil i kartgrunnlaget). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Oversikt over dagens bygningstyper i Årnes. Kartet er basert på kommunens FKB-data.  

 

  

Tegnforklaring 

Bygningstyper  
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Områdeutnyttelse

Områdeutnyttelse er beslektet med tomteutnyttelse, 
men i motsetning til tomteutnyttelse som kun forholder 
seg til arealer innenfor en avgrenset tomt, inkluderer 
områdeutnyttelse alt bebygd og ubebygd areal 
innenfor et større avgrenset område (BRA / 
tomteareal) x 100). 

I henhold til den regionale planen anbefales en 
områdeutnyttelse i prioriterte tettsteder på 60% til 80%. 
Områdeutnyttelsen skal i prinsippet være høyest tett 
på kollektivknutepunktet.  

Analysen viser at det er høyest utnyttelse i 
sentrumsområdet, med to tydelige korridorer mot nord 
og øst. Dagens utnyttelse er vesentlig lavere enn 
føringene i den regionale planen. 

 

Figur 11: Eksisterende områdeutnyttelse i Årnes.  
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Befolkningstetthet

Analysen, som er basert på datagrunnlag fra SSB 
2016, viser at det er høyest befolkningstetthet i 
sentrum og mot øst langs Svarverudveien. 
Befolkningstettheten er gjennomgående lav.  

Tabellen nedenfor viser befolkningstettheten i andre 
prioriterte tettsteder i Akershus, der Årnes ligger i det 
nedre sjiktet.  

Befolkningstetthet i prioriterte tettsteder i Akershus:  
Årnes         1,4 
Bjørkelangen     1,2 
Kløfta         2 
Sørumsand     2,2  
Frogner         1,9 

Befolkningstetthet i den regionale byen Jessheim er 
2,5 innbyggere per dekar. 

Figur 12: Dagens befolkningstetthet basert på tall fra SSB 2016.  
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Arbeidsplasstetthet

Analysen, som er basert på datagrunnlag fra SSB 
2016, viser at det er høyest arbeidsplasstetthet i 
sentrum, og i to konsentrasjoner øst og nord for 
sentrumsområdet, der tyngdepunktet av sosiale 
funksjoner som skoler og sykehjem er lokalisert. 
Analysen viser flere arbeidsplasser på Runni, der deler 
av dagens arealer er avsatt til næringsbebyggelse.  

 

 

 

 

Figur 13: Kartet viser registrerte arbeidsplasser i Årnes, basert på tall fra SSB 2016.  
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ALTERNATIVVURDERING 

For å nå målet om et livlig og levelig Årnes må 
planarbeidet gi kunnskap om hvilke arealmessige 
prioriteringer som skal foretas og hvilke bestemmelser 
for utforming og bruk av arealer som skal gis for ulike 
områder.  

Årnes sentrum 

Årnes indre sentrum skal være det kompakte sentrum 
som utgjør tyngdepunktet i kommunens handels- og 
servicetilbud, der kultur og nisjehandel gir liv til gater og 
byrom.  Fotgjengere og syklister skal prioriteres høyt. 
Det indre sentrum skal utvikles med bebyggelse som 
gir en tett småbykarakter, som ivaretar det eksisterende 
og samtidig tilfører nye kvaliteter. 

Basert på en forståelse av dagens situasjon, føringer 
gitt i forutgående og eksisterende planer, samt signaler 
fra kommunens administrative og politiske ledelse, 
synes det klart at en hovedproblemstilling i 
utredningsfasen vil dreie seg om å definere riktig 
avgrensning av sentrumskjernen. Dette fordi Årnes 
sentrum i dag mangler en markert avgrensning som 
skiller sentrumsfunksjonene fra de omkringliggende 
boligområdene. Erfaring fra andre byer viser at et 
arealmessig konsentrert sentrum er en forutsetning for 
å klare å skape tilstrekkelig grunnlag for handel og 
servering, som igjen er en forutsetning for ønsket 
bygateliv. Dersom Årnes skal vokse og etableres som 
det prioriterte handelssentrum for kommunens 
innbyggere, er det derfor behov for et kompakt sentrum, 
med god tilgjengelighet for alle, blandete funksjoner 
som gir liv i gatene og et markedsgrunnlag for handel 
og servicenæringer. 

En kritisk vurdering av hvor stor sentrumssonen skal 
være blir derfor viktig, og vurderingen må bygge på 
flere faktorer. En av disse er kunnskap om hvilke 
kriterier som må oppfylles. Byforskning viser bl.a. at ett 
vesentlig suksesskriterium for å oppnå ønsket vitalitet 
er at ulike funksjoner må samvirke og at bruksrom og 
bruksgrupper må overlappe. Funksjoner som 
henvender seg til offentligheten må ligger nær 
hverandre og de må henvende seg ut mot byrommene. 
Et annet kriterium er lokalisering av målpunkter og 
hvorvidt disse ligger slik at gangtrafikk mellom dem kan 
understøtte bylivet og virksomheter som lever av dette 
livet. 

Denne utfordringen er så sentral for utviklingen av 
Årnes at definisjonen av det indre sentrum er brukt som 
utgangspunkt for å definere alternativer i planarbeidet.  

Som et utgangspunkt er det definert to alternative 
avgrensninger i tillegg til dagens avgrensning. 
Alternativene vil være grunnlag for videre drøftelser i 
planarbeidet. 

Den sentrumsnære sonen 

Årnes sentrum er sonen rundt det indre sentrum. 
Sonens ytre avgrensning defineres som 1 km fra Årnes 
stasjon målt langs dagens vegnett. Dette er i henhold til 
føringer i den regionale planen for areal og transport. 
Årnes sentrum omfatter hovedtyngden av eksisterende 
og fremtidige boliger, med et spenn i tetthet og typologi. 
Som et grunnprinsipp legges det til grunn at utnyttelsen 
avtar med avstand til det indre sentrum, men nærhet til 
skole og idrett vil også kunne gi grunnlag for en høyere 
boligtetthet enn kun avstand fra sentrum skulle tilsi. 
Eksisterende og fremtidige boliger som omkranser 
sentrum vil være viktige for å bygge opp under 
handelslivet og skape et økonomisk bærekraftig 
sentrum.  

Sonen omfatter også offentlige formål, næring og 
idrettsfunksjoner, men det skal ikke etableres handels- 
og servicefunksjoner som vil konkurrere med Årnes 
sentrum. Dersom nye forbindelser påvirker områders 
tilgjengelighet og attraktivitet ved å redusere nærhet til 
sentrum, kan avgrensningen justeres som følge av 
dette. 

Randsonen  

Områder som er lokalisert lenger enn 1 km fra Årnes 
stasjon, målt langs dagens vegnett, vil utgjøre en 
boligreserve når de mer sentrumsnære områdene er 
utviklet og fortettet. Utstrekningen av randsonen må 
vurderes i planarbeidet.  

Alternative vurderinger  

I tillegg til avgrensning av de ulike sonene er det 
sannsynlig at planarbeidet avdekker andre alternativer 
det vil være aktuelt å utrede. Vurdering av alternative 
gang- og sykkelnett, grøntdrag som knytter tettstedet til 
natur- og friluftsområder, og alternative lokaliseringer av 
næring og industriformål, er eksempler på slike. 
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Alternative avgrensninger av Årnes sentrum  

Det er utarbeidet to alternative avgrensninger av sentrum i tillegg til dagens avgrensning

Sentrum 
Sentrumsnær 
sone 

Randsonen 

0-alternativet – dagens situasjon 
(sammenligningsalternativet) 

I sammenligningsalternativet videreføres området avsatt til 
sentrumsformål med tilhørende bestemmelser i gjeldende 
kommunedelplan for Årnes.  

Den sentrumsnære sonen er avgrenset 1 km fra Årnes stasjon 
målt langs eksisterende vegnett.   

Randsonen er området mellom den sentrumsnære sonen og 
«Grønn strek» i gjeldende kommunedelplan.  

 

Sentrum 

Sentrumsnær  
sone 

Randsonen 

Alternativ 1 
(konsentrert) 

I alternativ 1 – konsentrert sentrum, avgrenses sentrum av 
Silovegen, Seterstøavegen, Vormsundvegen og jernbanen i det 
som i dag oppfattes som det kompakte sentrum. Sentrumssonen 
omfatter Rådhuset, kulturhuset, den karakteristiske 
trehusbebyggelsen og hovedtyngden av eksisterende 
handelsfunksjoner.  

Den sentrumsnære sonen er avgrenset 1 km fra Årnes stasjon 
målt langs eksisterende vegnett.   

Randsonen er området mellom den sentrumsnære sonen og 
«Grønn strek» i gjeldende kommunedelplan.  

 

Alternativ 2 
(semikonsentrert) 

I alternativ 2 – semikonsentrert sentrum, utvides sentrum mot sør i 
forhold til alternativ 1, og inkluderer arealene ved meieriet, 
Bekkelia og Øvre Hagaveg til Drognesjordet. Sentrum trekkes ned 
til Glommas bredder for å kunne styrke Årnes identitet som elveby 
og bearbeide sentrums møte med elva.  

Den sentrumsnære sonen er avgrenset 1 km fra Årnes stasjon 
målt langs eksisterende vegnett.   

Randsonen er området mellom den sentrumsnære sonen og 
«Grønn strek» i gjeldende kommunedelplan.  

  

Sentrum 

Sentrumsnær 
sone 

Randsonen 
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Steg 1: avgrensning av sone 

Analyser av avstander og tetthet i dagens Årnes  

Steg 2: teorigrunnlag og gode eksempler  

Erfaringstall fra andre attraktive tettsteder og byer   

Steg 3: stedstilpasning 

Område- og tomtestudier.   

 

Steg 4: Plankart- bestemmelser og retningslinjer   

 

Fremgangsmåte for avgrensning av områder og definering av innhold og retningslinjer 

Under beskrives en mulig metode for å finne ut hva 
som kan være en riktig avgrensning av en sone, 
sonens utviklingspotensial og hvilke krav og 
retningslinjer som bør settes i planens bestemmelser 
for å oppnå den kvaliteten man ønsker. Den baserer 
seg på forskningsbaserte anbefalinger for tetthet og 
uterom, korrigert opp mot lokale forhold.  

Et første steg i defineringen av et område/sone er å ta 
utgangspunkt i en gitt gang- og sykkelavstand fra 
jernbanestasjonen, fordi det er det viktigste kriterium for 
tetthet i dagens planlegging. For Årnes kan også 
avstand fra skole- og idrettsområdet være et slikt 
kriterium fordi disse funksjonene ofte skaper mange 
bilturer. Dersom flere bor nær skolen og 
idrettsanlegget, vil flere kunne gå og sykle.  

Når området er definert ut i fra avstandskriteriet, og 
man har gjort nødvendige korrigeringer basert på lokale 
forhold, vil man i steg to kunne beregne en anbefalt 
områdetetthet og en anbefalt fordeling mellom offentlige 
rom og bebygde områder for å få et teoretisk potensial.  

Anbefalingene hentes fra studier av steder der man har 
analysert hvordan vellykkede og attraktive byer og 
tettsteder har disponert sine arealer. Dette går på andel 
offentlige rom i forhold til bebyggelse, størrelse på og 
utforming av ulike typer rom, kvalitet, avstander mv.  

I steg tre korrigeres det teoretiske potensialet for 
områdetetthet og fordeling av arealer mot lokale forhold 
for å få et faktisk potensial.  

I steg fire defineres de offentlige uteområdene mer 
spesifikt i type areal (gate, park, plassrom) og de 
bebygde arealene i ulike byggeformål (næring, bolig, 

offentlige bygg mv) og ulike private og halvprivate 
uterom. Deretter kan det defineres hvilke krav som skal 
settes i planen for å sikre at anbefalingene følges opp.  

Figur 14: Skjematisk fremstilling av en analytisk prosess for å komme fram til 
planens soneinndeling, bestemmelser og retningslinjer.  
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SENTRALE TEMA I PLANARBEIDET 
Alternativene beskrevet over samt andre elementer i plangrunnlaget vil vurderes og diskuteres med utgangspunkt i 
temaer beskrevet i dette kapittelet. 

By- og landskapsbilde 
Landskapskarakter 

Ivaretakelse og utvikling av verdifulle landskapstrekk vil 
være sentralt i det videre planarbeidet. Elven og 
elverommet er en viktig verdi for Årnes. En sentral del 
av planarbeidet vil være å vurdere hvordan 
arealdisponering og bruk av arealer kan bidra til å 
utnytte og påvirke stedlige kvaliteter.  

Stedskarakter 

Planarbeidet skal ivareta verdifulle bygg og 
bygningsmiljøer som er viktige for stedets karakter. 
Fortettings- og transformasjonspotensial identifiseres i 
lys av hvordan ny bebyggelse kan supplere og 
videreutvikle områdets karakter og særpreg. Det vil 
være behov for samordning med pågående arbeid med 
Kommunedelplan for kulturminner. 

Områdetetthet 

Områdeutnyttelse og byggehøyder vil drøftes helhetlig 
og for ulike delområder. Målsetning knyttet til fremtidig 
stedskarakter og ønske om et levende sentrum og gode 
boliger vil være et utgangspunkt. Høyder og utnyttelse 
vil i tillegg vurderes ut ifra bl.a. avstand fra knutepunkt, 
tilgjengelighet, naboskap til eksisterende 
bevaringsverdige bygg og miljøer, grunnforhold og 
lokalklimatiske forhold. 

Risikoområder knyttet til beliggenhet, topografi og 
grunnforhold 

Identifisering og vurdering av omfang og risikograd 
knyttet til grunnforhold og flom. Planområdet ligger i et 
ravinelandskap med store kvikkleireforekomster og 
flomveger som følge av topografi. Landbruk og 
utbygging har ikke nødvendigvis tatt hensyn til 
områdets naturlige forutsetninger og det må vurderes 
hvilken risiko dette kan medføre gitt økte 
nedbørsmengder i fremtiden, og hvilke avbøtende tiltak 
og føringer som planen må inkludere. 

 

 

 

Offentlige rom, parker og blågrønne 
strukturer 
Byrom (harde flater) 

Identifisere eventuelle eksisterende byrom av verdi 
samt vurdere lokalisering, effekt, størrelse og funksjon 
på nye byrom. Det må utarbeides retningslinjer for 
etablering av offentlige tilgjengelige byrom og hvilken 
rolle disse skal spille i samspill med private 
utbyggingsområder. 

Parker, blågrønne strukturer og overvann 

Identifisere eksisterende parker og blågrønne strukturer 
av verdi, og vurdere behov for å etablere og 
tydeliggjøre overordnete strukturer som knytter Årnes til 
Glomma og natur- og friluftsområder. Vurdere potensial 
for gjenåpning av bekker og etablering av struktur for 
overflatebasert overvannssystem. Forholdet til Glomma 
inkludert bruk og byggegrenser langs elvebredden, 
samt eventuelt gjenåpning av bekker må sees i 
sammenheng med vurdering av risiko for flom og 
kvikkleireskred, og hvordan disse områdene kan 
utnyttes som en rekreativ ressurs for beboere og 
besøkende i Årnes. 

Jernbane, veger og gater 
Jernbane og stasjonsområde 

Avdekke behov og arealkonsekvenser av eventuelle 
nye stasjonsfunksjoner og tosidig perrong på Årnes 
stasjon. Avklare arealbehov knyttet til trafikkavvikling og 
parkering rundt stasjonen, samt vurdere eksisterende 
utforming av knutepunktet og avdekke eventuelle 
utbedringstiltak.  

Trafikkmønster, gaters rolle og utforming 

Analysere fremtidig trafikkmønster sett i lys av fremtidig 
arealbruk og målsetning om endring i reisevaner og 
redusert bilbruk. Utfordre og justere kommuneplanens 
bestemmelser om byggegrense langs fylkesveg i 
sentrumsnære områder.  

Gang- og sykkelnett  

Med utgangspunkt i Nes kommunes sterke fokus på 
folkehelse og overordnete planers mål om endring i 
reisevaner, skal dagens gang- og sykkelnett kartlegges. 
Det skal videre vurderes behov for nye koblinger eller 
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behov for økt tilrettelegging som kan stimulere til økt 
andel gående og syklende på kortere reiser. Nes 
kommune har intensjon om å gjennomføre 
barnetråkkundersøkelser som må sees i sammenheng 
med behovet for gang- og sykkelveier. Det vil også 
være relevant å kartlegge byroms- og blågrønne 
strukturer. 

Parkering 

Vurdere fremtidig behov for parkering sett i lys av 
overordnete mål for reisemiddelfordeling, utvikling av 
kollektivtilbud og befolknings- og arealutvikling i Årnes 
sentrum. Utrede arealkonsekvenser av ulike konsepter 
for parkering i og rundt sentrum. Vurdere tiltak i lys av 
fremtidig areal- og gatebruk og ønsket utvikling i 
sentrumsområdene.  

Byggeområder 
Avgrensning av sentrum  

Vurdere utstrekning, avgrensning og 
utformingsprinsipper for Årnes sentrum i lys av 
målsettinger i Regional plan for areal og transport og 
kommunens ambisjon om å styrke Årnes som det 
foretrukne handelsstedet i Nes. Sentrumsutvidelse og 
utbygging av arealene mot Glomma vurderes ut fra 
problemstillinger som privatisering av elvefronten og 
tilgjengelighet for allmennheten.  

Bolig 

Bolig er og vil fortsatt vil være en sentral funksjon i 
Årnes. Planarbeidet skal vurdere potensialet for 
fortetting og transformasjon samt vurdere forslag til 
typologi sett i lys av både definerte behov knyttet til 
befolkningen og generell boligvekst, og sett i forhold til 
spesifikke sosiale målgrupper. Videre vil dette knyttes 
opp mot vurderinger av stedskarakter og områdetetthet.  

Næring og handel 

Planarbeidet skal drøfte behovet for nye næringsarealer 
og potensial for lokalisering av nye virksomheter i lys av 
kommunens målsetning for næringsutvikling. Analysere 
lokalisering og utstrekning av et kompakt 
handelssentrum, hvilke tiltak som kan stimulere til et 
ønsket handelsliv, og bidra til at Årnes blir et prioritert 
handelssted for kommunens innbyggere. Hva som er 
nødvendig befolkningsgrunnlag for å få levedyktig 
handel i sentrum bør vurderes, og avgrensning av 
sentrumskjernen bør bygge på hva som er en 
levedyktig sentrumsutstrekning. 

Lokalisering av arealer avsatt til industri i gjeldende 
plan må vurderes i lys av tilgjengelighet, trafikk og 
eventuelle konsekvenser av nyskapt trafikk og samspill 
med andre funksjoner i planområdet.  

Sosial infrastruktur (barnehage, skole, utdanning, 
helse- og omsorg mm.) 

Dagens sosiale infrastruktur skal videreføres og 
videreutvikles. Planarbeidet skal også vurdere behov 
for nylokalisering av barnehager, omsorgsboliger og 
annen sosial infrastruktur. Kan planleggingen av fysiske 
strukturer påvirke samspillet mellom kulturelle og 
sosiale funksjoner i Årnes som igjen kan bidra til en 
utvikling i tråd med målsetningene?  
 
Kultur 

Nes kommune har et aktivt kulturliv med kulturhuset 
som et sentralt samlingssted. Hvordan kan aktiviteten 
knyttet til kulturhuset avspeiles på gateplan?  

Idrett  

Kjuushagen vil bli et tyngdepunkt for organisert idrett 
ved å videreføre ny lokalisering av Årnes stadion i tråd 
med gjeldende kommuneplan. Planarbeidet skal 
vurdere lokalisering og arealmessige konsekvenser av 
mindre nærmiljøanlegg i tilknytning til eksisterende og 
nye boligområder. Planarbeidet skal også synliggjøre 
hvordan idrettsanlegg er et virkemiddel for å 
tydeliggjøre stedets profil og identitet, øke attraktiviteten 
og styrke området kvalitativt også for de som ikke er 
direkte brukere av anleggene selv.
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FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

Sammenstilling av planfaglige temaer som skal undersøkes eller beskrives, og/eller 
konsekvensutredes 

I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven 
og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets 
virkning på miljø- og samfunn utredes. 
Konsekvensutredningen for kommunedelplanen tar 
utgangspunkt i føringer gitt i Miljøverndepartementets 

veileder T- 1493 ”Konsekvensutredninger – 
kommuneplanens arealdel”. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes i 
planprosessen, og hvilke temaer som skal utredes i 
henhold til Forskrift om konsekvensutredning.

 

Tema Temaer som skal undersøkes/beskrives Temaer som skal konsekvensutredes 
Planmessige forutsetninger   
Grunnforhold x  

Grunnforurensing x  
Flom og klimatilpasning x  

Konsekvenser av planforslaget   
Trafikk (mobilitet) og parkering x x 

Handel x  
Nærmiljø og friluftsliv, inkl. barn og unge  x x 

Befolkningens helse x x 
Kulturminner og kulturmiljø  x x 

Naturmangfold x x 
Støy  x x 

Luftforurensning x  
Vannmiljø x  

Sol og skyggeforhold x x 
Gjennomføring x  

Trinnvis utvikling/rekkefølge x  
Infrastrukturkostnader x  
Tabell 0-1 Temaer som skal undersøkes eller beskrives, og/eller konsekvensutredes 
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Dagens situasjon Problemstilling Hva skal undersøkes? Hva skal 
konsekvensutredes? 

Tema Grunnforhold 
Presentasjon: Beskrivelse 

Marine avsetninger silt/leire og 
elveavsetninger. Nedtapping 
av store Glomsjø har medført 
at det ligger et tynt lag med silt 
over de marine avsetningene 
(Romeriksmjele). 
 
Antatt dybde til fjell ca. 50 - 60 
i sentrumsområdet. 
 
Medfører antatt 
usikker/krevende byggegrunn. 
 
Risiko for kvikkleireskred 
(NGU 2017) 

Hvilken betydning har 
grunnforholdene for 
områdets 
utviklingspotensial? 
 
Er områdestabilitet 
tilfredsstillende? 
 
Vil tiltaket utføre risiko for 
områdesenking av 
grunnvann eller føre til 
områdesetninger? 
 
Fare for kvikkleireskred, 
setningsproblemer, spesielt 
mht områdesetninger.  
 

Tidligere geotekniske 
undersøkelser og boringer 
gjennomgås og vurderes. 

 
Vurdere behov for 
supplerende 
grunnundersøkelser og 
angi bestemmelser knyttet 
til utredningskrav i 
påfølgende planarbeid 
 
 
 

Ingen konsekvensutredning i 
forbindelse med 
kommunedelplanen. 
Pålegges i forbindelse med 
påfølgende planarbeid 
 

 
 
 
 

Grunnforurensing 
Presentasjon: Beskrivelse 

Landbruk og lokal søppelfylling 
gir forurenset grunn og 
grunnvann. 

Er det tiltakskrevende 
grunnforurensing innenfor 
planområdet? Det er ingen 
egne kommunale 
kartlegginger av dette. Det 
kan være en problemstilling 
knyttet til transformasjon av 
næringsområder med 
tidligere industrivirksomhet, 
som Runni. 
 
 

Ingen nye undersøkelser i 
forbindelse med 
kommunedelplanen 
 
 

Ingen konsekvensutredning i 
forbindelse med 
kommunedelplan, men krav til 
undersøkelse og 
konsekvensutredning og i 
tilknytning til påfølgende 
planarbeid.  
 
 

Flom og klimatilpasning 
Presentasjon: Beskrivelse + utredning vedlegges 

Området er flomutsatt både 
mht. flom fra Glomma 
sidevassdrag og avrenning fra 
tette flater ved store 
nedbørmengder. 

Flomfare knyttet til lokale 
nedbørfelt og delnedbørfelt 
Flomfare i sidevassdrag  
Hvilke arealer må settes av 
til fordrøyning / rensing i 
planområdet 
Vurdere overvanns-
løsninger. 
Eksisterende bekkeinntak 
og bekkelukkinger.  
Sikker byggehøyde  
 
 

Utredning  
vil omfatte etablering av 
modell for overvann med 
drenslinjer, forsenkninger i 
terreng hvor vannet 
potensielt vil samle seg, 
avrenningsfaktorer etter 
type arealdekke osv. 
Basert på dette kan man 
vurdere å etablere 
hensynssoner i arealdelen 
til kommunedelplanen. 
Modellen vil også brukes til 
å gi en konklusjon på om 
kapasiteten på kulvert for 
Drogga gjennom Årnes er 
tilstrekkelig for å håndtere 
fremtidige 
nedbørsmengder. 

Utredning forventet påstartet 
sommer 2017. Vil ivareta 
behov for mer kunnskap om 
temaet. Evt behov for mer 
kunnskap  tas videre som del 
av planarbeidet. 
 
 
Omtales i planbeskrivelsen + 
utredning vedlegges 

Tabell 0-2 Planmessige forutsetninger 
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Dagens situasjon Problemstilling Hva skal undersøkes? Hva skal 
konsekvensutredes? 

Tema Trafikk og parkering 
Presentasjon: Rapport 

Årnes sentrum er preget av 
bilbruk og parkering og Årnes er 
i dag dårlig tilrettelagt for 
gående og syklende. 
 
Det er dårlig lokal 
kollektivdekning i kommunen og 
bilen vil også i fremtiden være 
et nødvendig transportmiddel 
for mange av kommunens 
innbyggere.  
 
Det er ingen større utfordringer 
knyttet til trafikkavvikling i 
planområdet. 
 

Hvordan kan sentrum bli 
mer fotgjengervennlig og 
nærområdene lettere 
tilgjengelig med gange og 
sykkel. 
 
Hvordan kan de som 
trenger bil til handel eller 
tog finne praktisk 
parkering uten at 
sentrumsarealer 
beslaglegges til dette. 
 
Kommuneplanen 
definerer 
holdningsklasser for 
avkjørsler. Er det behov 
for å endre disse? 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur og 
ladestasjoner. 

Dagens reisevaner og 
reisemiddelfordeling som 
grunnlag for å vurdere tiltak 
for å endre reisevaner. 
 
Lokalisering av viktige 
målpunkter (i dag og i 
fremtiden) med stor 
publikums- og eller 
næringstrafikk. Vurdering av 
tiltak i vegnettet som følge 
av analyse. Vurdere 
parkeringsbehov i lys av 
arealutvikling og 
overordnede mål for 
endring i reisevaner. 
 
Analyse av byliv som 
grunnlag for forslag til 
målrettede tiltak knyttet til 
bedre tilrettelegging for 
gående, syklende og 
kollektivreisende. 
 
Dokumentet «Strategi og 
tiltak for ladeinfrastruktur for 
el-bil i Nes kommune» 
legges til grunn i 
planarbeidet. 
 

Trafikkgenerering fra planlagt 
arealbruk  
Reisemønster og 
trafikkfordeling 
Trafikkavvikling/fremkommeli
ghet. 
 
Effekten av foreslåtte tiltak 
(oppdatering av ATP-analyse) 

Handel 
Presentasjon: Beskrivelse (Mulig rapport) 

Innenfor planområdet er det 
handelsvirksomhet i dag som 
utgjøres av selvstendige 
butikker og et mindre 
kjøpesenter. 

Hvilket grunnlag som 
finnes for handel innenfor 
planområdet i dag er ikke 
kartlagt spesifikt.  
Det foreligger ikke 
tilstrekkelig kunnskap om 
hvorvidt kommunen har et 
handelsunderskudd eller 
underskudd. Hvor store 
arealer bør avsettes til 
handel for å kunne 
imøtekomme eventuelle 
nyetableringer sett i lys av 
økt befolkning i Årnes? 

Enkel handelsanalyse som 
gir kunnskap om potensial 
for handelsetablering og 
behov for handelsareal skal 
vurderes. Denne 
kunnskapen kan benyttes til 
å definere riktig 
avgrensning av 
sentrumskjernen. 

 

Energiforsyning og energibruk 
Presentasjon: Beskrivelse 

Hele planområdet har 
tilknytningsplikt til fjernvarme. 
Det er ikke åpnet for bruk av 
alternative energikilder. 
 

Vurdere forskrift om 
tilknytningsplikt til 
fjernvarme. Utstrekning 
og omfang. Utpreget 
dispensasjonspraksis er 
utfordrende. 
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Dagens situasjon Problemstilling Hva skal undersøkes? Hva skal 
konsekvensutredes? 

Nærmiljø og friluftsliv, barn og unges interesser 
Presentasjon: Beskrivelse 

Årnes stadion skal flyttes og 
samlokaliseres med Nes 
videregående og 
svømmehallen. Dette vil bli et 
viktig område for organiserte 
aktiviteter og en møteplass 
for mange av kommunens 
innbyggere  
Glomma er en viktig ressurs 
for friluftsliv, spesielt på 
sommerstid,  
 
Det finnes godt nett av 
turløyper og lysløyper. 
 
 
 

Årnes mangler lekeplasser og 
møtesteder for uorganisert 
aktivitet for ungdom. 
 
Tilgang til natur- og 
friluftsområder fra 
sentrumsområdene er ikke 
godt nok tilrettelagt i dag og 
behovet forflere og bedre 
gang-og sykkelveger, 
grøntkorridorer og «smett» 
mellom sentrum/ og idretts 
defineres. 
 
Det er behov for bedre 
tilrettelegging for båtliv og 
bading nær sentrum. 
 

Undersøke hvordan 
planforslaget kan bidra til 
å ivareta og forbedre 
nærmiljøkvaliteter og 
muligheten for å bedrive 
nærfriluftsliv med 
utgangspunkt i 
planprogrammet for 
revisjon av 
Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv  
Undersøke hvordan 
infrastruktur for gange og 
sykkel kan tilrettelegges 
fra boligområder slik at 
flere sykler og går til 
idretts- og skoleområdet 
og rekreasjonsområder. 
Undersøke tilgjengelighet 
til eksisterende 
friluftsområder, og 
muligheter for skape nye 
arenaer for utøvelse av 
friluftsliv.  
Undersøke hvordan 
planforslaget kan sikre 
tilrettelegging for 
uorganisert lek og 
aktivitet. 
 

Hvilke konsekvenser vil 
planforslaget ha for nærmiljø 
og friluftsliv, inkl. barn og 
unge. 
 
 

Befolkningens helse 
Presentasjon: Beskrivelse 

I «Oversikt over helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer 2016-
2019» viser bl.a. at andelen 
barn og unge med fedme og 
overvekt, andelen med KOLS 
og andelen med hjerte- og 
karsykdommer er høyere enn 
landsgjennomsnittet. For lite 
fysisk aktivitet kan være en av 
årsakene 

Kan utvikling av området i 
tråd med planforslaget vil 
påvirke dagens og fremtidige 
innbyggeres mulighet for 
sunne og stabile boforhold, 
mulighet for fysisk aktivitet og 
sosiale møteplasser, samt 
grunnlag for tilgang til 
arbeidsplasser og økonomisk 
trygghet.  

Foreliggende kunnskap 
om befolkningens helse i 
Nes kommune, i tillegg til 
evt mer lokale 
folkehelsedata brukes for 
å danne et bilde av behov 
for bedre tilrettelegging. 
Vurdere om utviklingen vil 
endre områdets sosiale 
profil og kunne fremme 
folkehelse i Årnes 
generelt. 

Dagens situasjon 
sammenliknes med de 
endringene man forventer 
som følge av tiltaket, og det 
gjøres en vurdering av 
hvorvidt befolkningens fysiske 
og psykiske helse og 
trivselstilstand vil påvirkes, 
med spesielt fokus på sårbare 
grupper. 
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Dagens situasjon Problemstilling Hva skal undersøkes? Hva skal 
konsekvensutredes? 

Kulturminner og kulturmiljø 
Presentasjon: Beskrivelse +henvise til arbeidet med kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer.  

Sentrum har flere verdifulle 
bygg og bygningsmiljøer 

I hvilken grad kan 
verneverdige bygg og 
bygningsmiljøer bli del av 
en tydeligere 
sentrumsstruktur 
 
 

Nærmere vurdering av 
enkeltbygg og 
bygningsmiljøer i 
sammenheng med ny 
bebyggelse. 
Tålegrenser for fredet 
bebyggelse- visuell nær- og 
fjernvirkning av nye bygg 

Planforslagets konsekvens for 
kulturminneverdiene i 
området. 
 
 

Naturmangfold 
Presentasjon: Beskrivelse 

Områdene nordøst for Årnes 
og langs Glomma er preget 
av naturtypen ravinedal. 
Ravinedaler huser ofte et rikt 
mangfold av arter. 

Det er antatt mangelfulle 
kartlegginger av 
naturmangfold i området.  
For Årnestangen er det 
utført en verdikartlegging og 
konsekvensvurdering av 
kommunens planer 
(Kartlegging og 
sårbarhetsvurdering av 
naturmangfold på 
Årnestangen. 

 Ved etablering av nye 
utbyggingsformål må det 
settes bestemmelser i 
planarbeidet som sikrer at 
konsekvenser for 
planområdets artsmangfold 
redegjøres for iht 
Naturmangfoldsloven. Ellers 
kvalitetssikring av 
eksisterende rapporter der 
dette foreligger, det utføres 
ikke nye kartlegginger. 

Støy 
Presentasjon: Plankart og Beskrivelse 

Sentrum er satt som 
avviksområde for støy. 

Er det behov for å 
videreføre avviksområde for 
støy og skal det eventuelt 
endres? 
 
  

Hensiktsmessig 
avgrensning av 
avviksområdet for støy 

Hvorvidt utbygging av nye 
boliger føre til økt støynivå for 
eksisterende boliger? 
 
Hva slags støyforhold vil nye 
boligprosjekter måtte forholde 
seg til? 

Luftforurensing 
Presentasjon: Beskrivelse 

Ikke større utfordringer. 
Det forekommer sot ved 
tørking av korn i siloen 

 Er luftforurensning rundt 
siloen av betydning for 
utvikling i området? 

 

Vannmiljø 
Presentasjon: Beskrivelse 

Dårlig vannkvalitet i Drogga, 
og eventuelt andre vannveier 

 Gjennomgang av 
foreliggende rapport og 
vurdering av mulighet for 
eventuell gjenåpning tar 
bl.a. utgangspunkt i denne 

 

Sol og skyggeforhold 
Presentasjon: Beskrivelse 

Solforhold utendørs 
 

Sikre gode 
oppholdskvaliteter i 
offentlige rom 
 

Vurdering av størrelse, 
lokalisering og orientering 
av offentlige plassrom mht 
solforhold 
 

 

Tabell 0-3 Utredningsprogram 
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Risiko og sårbarhet  
En risiko- og sårbarhetsanalyse tar sikte på å avdekke farer, vurdere hvor alvorlige disse er, samt å foreslå tiltak for å 
forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvenser dersom disse inntreffer. ROS-analysen tar utgangspunkt i føringer 
gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Tabell 0-4 Risiko og sårbarhet 

 

Gjennomføring 
Problemstilling Hva skal undersøkes? 

Tema: Trinnvis utvikling/rekkefølge/påfølgende planarbeid 
Presentasjon: Beskrivelse 

Området er stort og tidsperspektivet knyttet til 
realisering er langt. Dvs. at usikkerhetene også er 
store.  
 
 

Mulige scenarier knyttet til trinnvis utvikling, avhengigheter og 
forutsetninger knyttet til realisering av planens elementer. Hvilke 
planverktøy og gjennomføringsmodeller som kan være aktuelle, 
undersøkes og drøftes.  
Hvilken mulighet har kommunen til å igangsette utvikling gjennom 
gjennomføring av egne prosjekter. Identifisere sentrale tiltak for 
utvikling. 
 

Infrastrukturkostnader 
Presentasjon: Notat 

Oversikt over nødvendige infrastrukturinvesteringer 
og avhengigheter mellom etablering av infrastruktur 
og opparbeidelse av nye byggeområder er viktig for 
gjennomføring. 
  

Planarbeidet bør identifisere kostnadselementene og usikkerhetene 
knyttet til disse, samt diskutere potensielle/mulige 
finansieringsmodeller knyttet til opparbeidelse av offentlig 
infrastruktur (grønn, blå og grå). 

Utbyggingsavtale  
Presentasjon: Notat 

Sikring av gjennomføring og realisering av områdets 
utvikling i henhold til denne og påfølgende planer må 
håndteres gjennom utbyggingsavtaler.  

Det bør undersøkes om det er hensiktsmessig å etablere et 
rammeverk for senere utbyggingsavtaler som definerer prinsipper for 
hvordan disse kan utarbeides og hvilke krav de kan inneholde. 

Tabell 0-5 Gjennomføring
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METODE FOR KONSEKVENSUTREDNING  
Alternativvurdering 

Undersøkelser av muligheter og 
konsekvensutredningene (KU) tar utgangspunkt i to 
hovedgrep for planområdet som skal vurderes opp mot 
0-alternativet (dagens situasjon). Innenfor 
hovedgrepene vil det for enkelte temaer være ulike 
løsningsforslag.  

Temavis fremstilling av undersøkelser og 
utredninger 

For hvert KU-tema skal det gis en nærmere 
redegjørelse for datagrunnlag, metodikk og utfordringer 
ved innsamling og bruk av dataene og metodene. 

De enkelte undersøkelser og utredninger fremstilles 
temavis i den presentasjonsform som er angitt for hvert 
tema i Tabell 0-1. Det utarbeides videre et 
oppsummeringsdokument for samlet dokument for 
undersøkelsene og ett dokument for 
konsekvensutredningen.  

Samlet virkning 

I konsekvensutredningen skal det gis en sammenstilling 
av planforslagenes virkning på samfunn og miljø. 

Avbøtende tiltak 

I konsekvensutredningen skal det videre redegjøres for 
hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes for å avbøte 
eventuelle negative hendelser.  

Anbefalt løsning 

Undersøkelsene og utredningene skal resultere i en 
faglig begrunnet anbefaling for valg av planalternativ.  

Ytterligere utredningsbehov 

I KU skal det gis en nærmere vurdering av ytterligere 
utredningsbehov både før og etter gjennomføring av 
tiltaket. 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Planprosess 

Planprosessen gjennomføres i henhold til kravene i 
plan og bygningslovens kapittel 11. I forbindelse med 
kunngjøring av oppstart varsles berørte offentlige 
organer og andre interesserte om formål, 
utredningsprogram og viktige problemstillinger gjennom 
planprogrammet.  

Etter fastsettelse av planprogram starter utredningsfase 
og videre utarbeidelse av plangrunnlaget. 

Offentlig informasjon og medvirkning  

Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn 
sommeren 2017. Nes kommune vil benytte perioden 
planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn, til 
medvirkning med ulike brukergrupper for aktivt å søke 
etter innspill til planarbeidet og informere om innholdet i 
planprogrammet.  

I planarbeidet legges det opp til medvirkning på ulike 
nivåer og med flere aktører: 

• Gjennom formalkravene i plan- og 
bygningsloven om varsling, offentlig ettersyn. 

• Spesifikk og målgruppebasert medvirkning 
(barn og unge, næringsliv, befolkningen, lag 
og foreninger) på egnet måte 

• Aktiv informasjon på kommunens hjemmeside.  
• Publisitet i lokalpressen.  
• Dialog med regionale myndigheter i planforum 
• Politisk og administrativ forankring underveis i 

planarbeidet 
 

Planarbeidet styres av formannskapet som planutvalg. 
Planprogram og planforslag fremmes for behandling i 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
eldrerådet samt barn og unges kommunestyre i tillegg 
til ordinær saksgang. 
 
Det kan også opprettes referansegrupper  etter behov 
fra f.eks. næringslivsaktører/ handelsstand, frivillige 
organisasjoner eller andre brukerorganisasjoner. 

 
Offentlig ettersyn av planforslaget gjennomføres i løpet 
av vinteren 2018.  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Konkrete medvirkningsarrangementer  

I arbeidet med planprogram har Nes kommune har 
arrangert følgende medvirkningsarrangementer: 
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• «Bygg Årnes» – med fokus på barn og unge 
og deres foreldre. I to uker var galleriet i  Nes 
kulturhus fylt av Lego. Alle som ville har 
kunnet bygge i lego som innspill til utviklingen 
av Årnes, for de litt eldre har man kunnet 
bygge Årnes i Minecraft. Parallelt med 
legobygging og Minecraft var veggene i 
Galleriet belagt med informasjon om 
planlegging, stedsutvikling og andre relevante 
tema for å inspirere til videre engasjement i 
planprosesser.  «Bygg Årnes» har vært et 
samarbeid mellom planavdelingen, 
kulturhuset og Årnes bibliotek. Biblioteket har 
hatt åpen tegnestue og en forslagskasse hvor 
man kunne bidra med sine meninger. 
Innspillene som kom ble fotografert og 
presentert i en utstilling i galleriet. Det ble 
også satt sammen og utstilt ordskyer av 
innkomne innspill. Resultatene og innspillene 
vil følge planprosessen videre. Det søkes å 
særskilt følge opp de påstartede prosesser i 
samarbeid med barn og unges 
kommunestyre. 
 

 
 
 

• Konseptworkshop Årnes sentrum – en 
workshop i regi av Snøhetta, med deltakere 
fra administrasjonen og politikere i Nes 
kommune, samt deltakere fra næringsliv, 
utbyggere, grunneiere. Fokus på idearbeid 
rundt målsettinger for Årnes og felles 
forståelse og forankring. Workshopen er 
oppsummert i en kortfattet rapport.  
 

• Forankring og workshops med politisk 
ledelse. 

 

 

 

 

Framdrift  

Offentlig ettersyn av 
planprogram 

Sommer 2017 

Fastsatt planprogram September 2017 

Utarbeidelse av 
plangrunnlag og 
plandokumenter 

Høst 2017 

Offentlig ettersyn av 
planforslag 

Vinter 2018 

Vedtak kommunedelplan 
for Årnes 
 

Mai 2018 
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