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1. Sammendrag 

Stasjonsbyen som identitetsskapende element sikres gjennom hensynssone for kulturmiljø med 

tilhørende bestemmelser. Bevaringen av høydedraget mot kirken har vært grunnlag for fastsetting 

av byggehøyder i dette området. Dette gjøres gjennom bestemmelser som regulerer maksimal 

byggehøyde og krav om variasjon i byggehøyder.  

 

Arealet langs Glomma har en vesentlig verdi som identitetsskapende element og for friluftslivet. 

Disse verdiene sikres ved at området avsettes til grønnstrukturformål, der det foreligger et 

generelt byggeforbud. Unntaket er arealene i tilknytning til Årnes brygge der det kombinerte 

formålet grønnstruktur/bebyggelse og anlegg videreføres fra kommuneplanen. Bedre tilgang til 

grøntområder generelt ivaretas gjennom en egen bestemmelse som sier at atkomster til slike 

områder skal sikres/gjennomføres, mens det er lagt inn formål grønnstruktur på viktige 

forbindelseslinjer til de mindre grønnstrukturene i sentrum og ut mot de store skogområdene 

rundt Årnes.  

 

I planbestemmelsene er det innarbeidet flere krav som sikrer at nye boligområder utformes på en 

god måte, med krav til variasjon i boligtypologier, tilpasning til omgivelsene og ivaretakelse av 

sammenhenger og historisk tilknytning. Videre stilles det tydelige krav til etablering og utforming 

av leke-, aktivitet- og uteoppholdsareal for alle nye boligområder, samt at disse skal fungere som 

en god møteplass for alle.  

 

Gjennom å tydeliggjøre viktige gater og byrom, samt sikre opparbeidelse av ny grønnstruktur og 

aktivitetspark, bidrar planen til å skape felles møtesteder i Årnes.  

 

Årnes stadion har en viktig nærmiljøfunksjon som et anlegg for idrett og aktivitet. Nåværende 

lokalitet har formål boligbebyggelse i planforslaget og en rekkefølgebestemmelse sikrer at nytt 

idrettsanlegg med tilhørende funksjoner skal etableres før det gamle rives. 

 

En negativ konsekvens ved planen er at grøntarealer ved Nes sykehjem omdisponeres fra 

grøntområde til bebyggelse. I forbindelse med regulering av dette arealet må det vurderes om 

krav til erstatningsareal utløses i henhold til retningslinjens punkt 5d. 
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2. Innledning 

Dette notatet omhandler nærmiljø og friluftsliv, og barn og unges interesser. For øvrig er det 

utarbeidet et eget notat som oppsummerer resultatet av barnetråkkregistreringene som henger 

sammen med nærmiljø-tema. 

 

Det er gjennomført konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram for kommunedelplan 

for Årnes, se figur 1. 

 

 
Figur 1 Utredningsprogram for nærmiljø og friluftsliv i planprogram for kommunedelplan for Årnes, datert 

26.09.2017. 

I rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen fremkommer 

kommunenes ansvar tydelig: 

«4. Krav til den kommunale planleggingsprosessen 

Kommunen skal: 
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a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven. 

b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet. 

c. Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. 

d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 

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

  

Videre angis det i retningslinjenes punkt 5b føringer for nærmiljø: 

«I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 

forutsetter blant annet at arealene:  

- er store nok og egner seg for lek og opphold  

- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  

- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne.» 

 

Arbeidet med å revidere kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Nes kommune 

pågår. Kommunedelplanen vil få stor betydning for mål og føringer som angår nærmiljø og 

friluftsliv i Nes kommune. I planprogrammet fremkommer formålet med planen, som er å:  

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i 

nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre 

mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand 

til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering. 

 

Videre angis fokusområder i ny plan for: 

 Idrett 

- Universelt utformede, tilstrekkelige og tidsriktige fasiliteter og anlegg 

- Ha et helhetlig tilbud for alle ferdighetsnivåer, samt ivareta de som ønsker noe 

med sin idrett. 

- Stoppe og snu det negative frafallet i aldersgruppen 12 til 19 år 

- Sikre en forutsigbar driftsøkonomi for idrettslagene i Nes. 

- Spørsmålet om eier- og driveransvar mellom idrettslag og kommunen må 

vurderes. 

- Flerbrukshaller ved alle nye skoleanlegg/nærmiljøsentre 
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- Interkommunalt samarbeid 

 Fysisk aktivitet og friluftsliv 

- Sikre samarbeidet og samordningen mellom sentrale aktører innenfor friluftsliv. 

- Sikre fordelingen av ansvarsforholdet mellom kommunen og lag og foreninger. 

- Sikre økt satsing på anlegg for å utøve friluftslivsaktiviteter, og vurdering av 

kostnader og bevilgninger. 

- Sikre friområder for utbygging 

- Sikre og utvikle gode muligheter for friluftsliv i nærmiljøet ved å legge vekt på de 

areal 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 til læringsarenaer for fysisk aktivitet. 

2.1. Metode 

Utredningen er basert på Miljøverndepartementets veileder for konsekvensutredninger av 

kommuneplanens arealdel (T-1493).  

 

Vurderingene baseres i hovedsak på eksisterende kunnskapsgrunnlag og befaringer. Det er 

gjennomført barnetråkkregistreringer høsten 2017, jf. Rapport Barnetråkk Årnes. Disse er særlig 

lagt til grunn for vurderinger knyttet til barn og unge.  

2.2. Begrep og definisjoner 

Områder for nærmiljø og friluftsliv inndeles gjerne i kategorier ut fra deres ulike egenskaper og 

funksjoner. I tabell 1 gjengis kategoriinndelingen fra Statens vegvesens håndbok V712. Samtlige 

kategorier har betydning for nærmiljø og friluftsliv og er medtatt i beskrivelsene og vurderingene i 

dette notatet, men er tilpasset de aktuelle forhold.   
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Tabell 1 Områder med betydning for nærmiljø og friluftsliv, inndelt i kategorier. (Kilde: Statens vegvesen håndbok 

V712). 

 
 

Definisjonene av nærmiljø og friluftsliv som ligger til grunn for notatet er basert på Statens 

vegvesens håndbok V712. 

 Nærmiljø: områder og ferdselsårer i umiddelbar nærhet til der man bor, der man 

oppholder seg og ferdes (til fots eller på sykkel) i det daglige.  

 Friluftsliv: opphold og aktivitet utendørs på fritiden med formål om naturopplevelser og 

rekreasjon. Aktuelle områder kan være alle typer tettstedsnære naturterreng, parker, 

turveger, uteområder og idrettsanlegg.  

 

3. Dagens situasjon 

3.1. Utredningsområdet 

Årnes er et tettsted avgrenset av Glomma i vest og jordbrukslandskap i nord, sør og øst, se figur 

2. Utenfor jordene ligger det større områder med skog, der det er en rekke større og mindre vann. 

Landskapet er relativt flatt med lave høydedrag og åser. 
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Figur 2 Årnes tettsted er omgitt av dyrka mark med store skogområder utenfor. (Kilde: Kartportal Nes).  

I tettstedet Årnes er det variert bebyggelse med typiske sentrumsfunksjoner nær togstasjonen og 

boligområder i ytterkant. Det er relativt mye grønt innenfor byggesonen, som utgjøres av private 

hager, fellesareal mellom boliger, grøntdraget langs Glomma, kirkegården og idrettsbanen, se 

figur 3.  
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Figur 3 Eksempler på grønnstruktur innenfor byggesonen i Årnes. (Kilde: Kartportal Nes). 

Kongsvingerbanen går langs Glomma og gjennom Årnes, med stoppested på Årnes stasjon. 

Flere fylkesveger splitter opp bebyggelsen både på langs og tvers.  

 

3.2. Friluftsområder 

Årnes ligger naturskjønt til ved Glomma, og vann- og strandområdene langs elva er nærmeste 

rekreasjonsområde til Årnes sentrum. I tillegg brukes skogsområdene aktivt til tur, sopp- og 

bærplukking samt jakt på høsten og ski på vinteren. Naturområdene brukes aktivt, bl.a. til å gå tur 

langs elvestien og i skogen, jf. notat om folkehelse. 

 

I Kartportal for Nes er verdifulle friluftsområder vist med lyserød skravur, se figur 4. 
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Figur 4 Større friluftsområder i nærheten av Årnes. Svært viktige friluftsområder er vist i mørk rød, viktige 

friluftsområder i mellom rød og registrerte friluftsområder i lys rød.  Kilde: Nes kartportal. 

Jordbruksarealene som omgir Årnes tettsted bidrar til opplevelsesverdi som landskapselement, 

men er i svært liten grad tilgjengelige områder for rekreasjon og friluftsliv. Således har ikke 

innbyggerne i Årnes noen direkte tilgang til større naturområder, men må via en transportetappe 

for å komme ut i skogen. Det er ikke lang avstand mellom bebyggelsen og skogen; mye er 

tilgjengelig innenfor en avstand på 2-6 km. Således har innbyggerne i Årnes potensielt en god 

tilgang på naturområder for friluftsliv, men denne tilgangen er i dag begrenset av manglende 

tilrettelegging. Det er behov for flere og bedre forbindelser mellom skogen og sentrumsområdene, 

i form av blant annet gang- og sykkelveger og turveier i grøntdrag. 

 

I skogområdene som ligger utenfor arealet med dyrka mark er det en rekke småveier og et 

nettverk av stier og lysløyper som gjør området tilgjengelig for trening og tur. I turdatabasen ut.no 

er det beskrevet en mulig turløype, Dragsjøløypa, med startpunkt i tettstedets grense, se figur 5. 
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Figur 5 Dragsjøløypa fra Årnes tettsted til Dragsjø. (Kilde: ut.no). 

Innenfor selve planområdet er det ingen større naturområder, ettersom avgrensningen følger 

grensen for tettstedet og dermed utgjøres av bebygde areal. Det er en rekke mindre områder 

med stor lokal verdi, se figur 6. 
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Figur 6 Friluftsområder i og rundt Årnes. Kilde: Nes kartportal. 

Innenfor planområdet er de største verdiene for nærmiljø og friluftsliv knyttet til arealene langs 

Glomma, som har stor betydning for aktivitet og opplevelse, både landskaps- og naturmessig. 

Dette vises i kartet i figur 6, der arealet er markert som svært viktig friluftsområde. Generelt vil 

naturområder med nærhet til vann ha en særlig stor attraktivitet for alle deler av befolkningen, 

både med tanke på opplevelse og aktiviteter. Tilrettelegging i slike områder som sikrer 

fremkommelighet for alle, opplevd trygghet og møteplasser vil svært ofte bli benyttet hyppig. Stien 

langs Glomma er også svært mye brukt både knyttet til rekreasjon på fritiden, men også som 

turområde for skoler og barnehager. Tilgangen til Glomma bidrar også til stedsidentitet. Det er i 

dag opparbeidet stier, møteplass ved Bautaplassen og brygger for fritidsbåter, men potensialet 

som ligger i Glommas verdier kan utnyttes bedre. Den umiddelbare nærheten til elva utgjør en 

unik mulighet, men det forutsetter at det sikres gode koblinger inn i bebyggelsen, både fysisk og i 

form av synlighet. Det er også potensial for å øke bruken gjennom tilrettelegging for båtliv, samt 

opparbeidelse av bade- og møteplasser flere steder langs elvebredden. 

 

3.3. Boligområder 

Boligfeltene i Årnes viktige for daglig aktivitet og rekreasjon. Særlig for småbarn og eldre, med 

begrenset aksjonsradius, har de aller nærmeste omgivelsene betydning. Fellesområder med 

grønnstruktur tilfører verdi til mange av boligfeltene i Årnes i den grad disse har muligheter for 
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lek, aktivitet og opphold. Det er i liten grad opparbeidede lekeplasser eller andre former for 

tilrettelagte møteplasser i boligområdene.  

3.4. Offentlige/felles møtesteder  

Det er få opparbeidede offentlige/felles møtesteder i Årnes. I sentrum er det plassen foran 

rådhuset, kalt Trekanten, Bautaplassen langs Glomma og grøntområdet bak stasjonsbygningen 

som utgjør slike plasser, se figur 5. Disse plassene innbyr til daglig opphold og fungerer som 

samlingspunkt ved spesielle anledninger, noe som gir dem stor verdi for nærmiljøet. Kommunens 

barnetråkkregistrering viser at sentrum, og da spesielt Trekanten, er viktigste møteplass. For 

øvrig viser registreringen at også Årnes barneskole er en viktig møteplass. Det som mangler i 

Årnes er opparbeide offentlige plasser der det er mer tilrettelegging for lek og aktivitet, særlig 

rettet mot barn og unge. 

 
Figur 7 Offentlige/felles møtesteder i Årnes sentrum består av Trekanten (øverst til venstre), området bak 

stasjonsbygningen (øverst til høyre) og Bautaplassen langs Glomma (nederst). Kilde: Kartportal Nes 
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3.5. Nærmiljøfunksjoner 

Kommunens barnetråkkregistrering viser at skole- og idrettsområdene på Runni, ved Nes 

videregående og Neshallen er de viktigste områdene for organisert idrett. Årnes stadion utgjør et 

viktig område for idrett og aktivitet i dag. Stadion skal flyttes og samlokaliseres med Nes 

videregående skole og svømmehallen og man vil da få et større og enda viktigere område for 

organiserte aktiviteter og en møteplass for mange av kommunens innbyggere.    

3.6. Vei- og stinett for gående og syklende 

I Årnes er det i dag et begrenset nettverk av ferdselsårer for gående og syklende. Den viktigste 

stien går langs Glomma, men det mangler gode koblinger til denne fra tettstedet for øvrig. En 

særlig stor barriere er jernbanen som går mellom elva og bebyggelsen. Gang- og sykkelveinettet 

er også mangelfullt, både internt i tettstedet og ut mot omkringliggende områder. Brua over 

Glomma er ikke tilrettelagt for gående og syklendemangler. Alt i alt legger dette betydelige 

begrensninger på utnyttelse av nærmiljø og friluftsområder i og ved Årnes. 

3.7. Identitetsskapende områder/element 

Jernbanestasjonen har vært selve utgangspunktet for tettstedsdannelsen på Årnes og den gamle 

trehusbebyggelsen i tilknytning til denne omtales som «stasjonsbyen». Kirkebygget, strategisk 

plassert i landskapet, inngår også i dette. Stasjonsbyen er et viktig element i nærmiljøet for 

innbyggerne i Årnes, med både opplevelses og identitetsskapende verdi. 

 

Av identitetsskapende områder/element med betydning for nærmiljø og friluftsliv er det Glomma 

og Stasjonsbyen som har høyest verdi. Begge deler har potensial for å øke sin 

identitetsskapende effekt ved å styrke tilgjengelighet og betydning for innbyggerne i Årnes. 

 

4. Planforslaget 

4.1. Friluftsområder 

Bedre atkomst til grønnstruktur sikres i egen bestemmelse i planen: «I regulerings-, dele- og 

byggesaker skal aktuelle gangatkomster til overordnet grønnstruktur og friluftsområde 

sikres/gjennomføres». Grøntdraget langs Glomma sikres som et sammenhengende område mot 

Glomma, og sikres mot utbygging ved at det får arealformål friområde. Sammenhengende 

grøntdrag i plankartet sikrer tilgjengelighet gjennom boligområder og tilknytning til friluftsområder. 

Gjennomgående grøntdrag gjennom byggesonen er etablert for å sikre langsiktige forbindelser og 

tilknytning til friluftsområder i og utenfor planområdet.   

4.2. Boligområder 

Det stilles krav til boligtypologier i bestemmelsene som sikrer en variasjon i bygningsmasse og 

beboere. Videre stilles det tydelige krav til etablering og utforming av uteareal og lekeplasser for 

alle nye boligområder. Gjennom bestemmelsene sikres både de nære plassene og de større 

kvartalslekeplassene. Dette imøtekommer retningslinjenes punkt 5b.  
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I planens bestemmelser angis krav til bebyggelse og anlegg, som også skal sikre at boligområder 

blir utformet på en god måte, blant annet at de skal utformes i samsvar med eksisterende bygde 

og naturgitte omgivelser, samt fremme sammenhenger og historisk tilknytning. 

4.3. Offentlige/felles møtesteder  

I de generelle bestemmelsene i planen fremkommer det krav som sikrer gode leke-, aktivitet- og 

uteoppholdsareal: «Felles utearealer skal tilpasses bruk på tvers av aldersgrupper. Utforming 

skal ha høy kvalitet og tilrettelegge for opphold, sosialt samvær og rekreasjon.  

 

Leke- og uteoppholdsareal skal ikke ha støynivå som overskrider Lden 55 dB og være skjermet 

mot trafikkfare og forurensning. Minst 50 % av lekearealene skal ha sol minst 5 timer ved 

vårjevndøgn. Småbarnslekeplasser skal lokaliseres i private, skjermede gårdsrom».   

 

Følgende offentlige/felles møteplasser inngår i plankart og sikres i planbestemmelsene: 

 Ny park ved omlagt øvre Hagaveg  

 Ny park ved Skolegata med adkomst via passasje fra Rådhuset til kulturhuset  

Tilgang til to friområder langs Siloveien sikres i plankartet med adkomst til henholdsvis 

Runnisletta og Runnivegen.  

4.4. Nærmiljøfunksjoner 

I plankartet sikres det areal for Årnes stadion på ny lokalisering på Kjuushagen. Det er en 

rekkefølgebestemmelse som sikrer at opparbeidelsen av nytt anlegg skal skje før det gamle 

omdisponeres til boligformål, punkt 2.5.32 

 

Grusbanen ved Nes sykehjem omdisponeres fra friområde til offentlig og privat tjenesteyting. 

Dette er et område som i dag benyttes blant annet til parkering og ikke til ballspill eller annen 

lek/aktivitet. Videre medfører planforslaget omdisponering av et mindre areal sør for Nes 

sykehjem fra friområde til offentlig og privat tjenesteyting. Dette er heller ikke et område som kan 

sies å være mye i bruk til verken turformål eller lek/aktivitet i dag. I henhold til rikspolitiske 

retningslinjer for barn og planlegging, punkt 5d, skal det ved omdisponering av arealer som i 

planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skaffes fullverdig 

erstatning. Erstatning skal også skaffes dersom slik omdisponering gjør at kravet om at det i 

nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø ikke 

oppfylles. I forbindelse med regulering av disse to arealene må det vurderes om krav til 

erstatningsareal utløses i henhold til retningslinjene.  

 

I planen sikres det etablering av en offentlig aktivitetspark i sentrum, lokalisert ved Årneskvartalet 

(S4). 

4.5. Vei- og stinett for gående og syklende 

Gjennom kart og bestemmelser sikres flere tiltak som bedrer tilretteleggingen for gående og 

syklende: 
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 Gangveg/fortau frem til barne- og ungdomsskole skal være etablert før utbygging.  

 Undergang for gående og syklende under jernbanen sør for Årnes stasjon. 

 Etablering av løsning for gående og syklende langs Bruvegen 

 Opparbeidelse av Rådhusgata mellom Skolegata og Bruvegen til park/gangforbindelse.  

4.6. Identitetsskapende områder/element 

Glomma styrkes som identitetsskapende element ved økt tilrettelegging av elvefronten nær 

sentrum. Opparbeidelse av grøntarealene langs Glomma sikres gjennom rekkefølgebestemmelse 

for utbyggingsformålet vest for Årnes jernbanestasjon. Det stilles krav til to siktsektorer gjennom 

ny bebyggelse vest for jernbanen for å sikre visuell kontakt mellom sentrum og elverommet. 

Årnestangen sikres mot utbygging ved at den er lagt ut til hensynssone naturmiljø i plankartet, 

med tilhørende retningslinje.  

 

Stasjonsbyen som identitetsskapende element sikres gjennom hensynssone for kulturmiljø med 

tilhørende bestemmelser. Bevaringen av høydedraget mot kirken har vært grunnlag for fastsetting 

av byggehøyder i dette området. Dette gjøres gjennom bestemmelser som regulerer 

maksimumshøyder og krav om variasjon i byggehøyder.  

 

 

5. Konklusjon 

Innenfor planområdet er det et særlig viktig friluftsområde langs Glomma. Utenfor planområdet er 

det viktige skogområder for tur og rekreasjon som er mye benyttet av befolkningen i Årnes. 

Viktige nærmiljøfunksjoner er Årnes stadion, Årnes barneskole og Runni ungdomsskole. 

Barnetråkkregistreringene viser sentrum og skoleområdene som viktige møteplasser for barn og 

unge.  

 

Planforslaget legger på flere måter til rette for både ivaretakelse og forbedring av forhold som 

gjelder nærmiljø og friluftsliv. I all hovedsak er derfor konsekvensene for dette tema positive.  

 

 

 

 

 

 


