
1000 m

650 m
500 m

1
9

2

3 4
5

7

8

6

ANALYSE AV FORTETTING- OG 

TRANSFORMASJONSPOTENSIALE I ÅRNES 



INNLEDNING

Kapittel 1   - Bakgrunn       s. 8
Kapittel 2   - Regional plan for Oslo og Akershus     s.12
Kapittel 3   - Fremgangsmåte        s.15
Kapittel 4   - Overordnet vurdering av byggehøyder i Årnes  s.18
Kapittel 5   - Ny bebyggelse - struktur og typologi    s.34

SENTRUMSOMRÅDER

Kapittel 6   - Delområde 1 - sentrum      s.42
Kapittel 7   - Delområde 2 - sentrum      s.46
Kapittel 8   - Vurdering av byggehøyder i delområde 1 og 2   s.50
Kapittel 9   - Meieriet - delområde 3 - sentrum    s.54
Kapittel 10 - Bekkelia - delområde 4 - sentrum    s.58
Kapittel 11 - Vurdering av byggehøyder i delområde 3 og 4   s.62
Kapittel 12 - Nedre Hagaveg - delområde 5 - sentrum   s.66
Kapittel 13 - Vurdering av byggehøyder i delområde 5   s.70
Kapittel 14 - Oppsummering delområder i sentrum    s.72

NYE BOLIGOMRÅDER

Kapittel 15 - Delområde 6 - nye boligområder     s.80
Kapittel 16 - Delområde 7 - nye boligområder     s.84
Kapittel 17 - Delområde 8 - nye boligområder     s.86

VOLUMSTUDIE

Kapittel 18  - Delområde 9 - nye boligområder    s.90

GODE EKSEMPLER

Kapittel 19  - Gode eksempler      s.102

OPPSUMMERING

Kapittel 20  - Oppsummering       s.108

Vedlegg 1          s. 110

Vedlegg 2         s. 112

3

Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes

FORORD 

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i 
Årnes er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Nes 
kommune. Camilla Smedsrud har vært Nes kommunes 
kontaktperson. 

Åsmund Stendahl har vært oppdragsleder for Asplan Viak 
og har sammen med Karin Edlund utarbeidet rapporten, 
med bidrag fra Gislun Halfdanardottir og Håkon Ellingsen. 
Hanne Jonassen har kvalitetsikret arbeidet. 
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Bakgrunn 

1.1 Fortetting- og transformasjonsanalyse 1.2 Vurdering av bebyggelseshøyder 

Denne analysen er en oppfølging av Fylkesmannens 
uttalelse ved offentlig ettersyn til kommuneplanens 
arealdel 2013 – 2030. Med bakgrunn i nasjonale føringer 
for miljøvennlig by- og tettstedsutvikling og samordnet 
areal- og transportplanlegging, skal utbyggings- og 
lokaliseringspolitikken bidra til å redusere reiseomfanget 
og gi bedre grunnlag for en sterkere satsning på 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

Nasjonale jordvernhensyn skal ivaretas ved at 
sentrumsnære arealer utnyttes før utbygging på dyrka 
mark, og at det legges til grunn en høyere utnyttelse i 
sentrumsnære områder. 

For å ivareta nasjonale føringer til samordnet areal- og 
transportplanlegging og jordvern, er det utarbeidet 
en fortettingsstudie for å synliggjøre arealreserver og 
fortetting- og transformasjonspotensialet innenfor 
byggesonen i Årnes. 

I tillegg til å vurdere potensialet for fortetting og 
transformasjon, har Nes kommune behov for en vurdering 
av byggehøyder innenfor sentrumsavgrensningen  som 
et grunnlag for nye høydebestemmelser ved rullering 
av Kommunedelplan for Årnes. Dette innebærer en 
vurdering av dagens høydebestemmelser, men det skal 
også vurderes hvor gjeldende høydebestemmelser kan 
utfordres eller nyanseres. 

Høyder for ny bebyggelse er også et aktuelt tema i mange 
pågående byggesaker. 

1
1.2 Rapportens oppbygging 

I kapittel 1 -3 redegjøres for bakgrunn for oppgaven og 
relevante føringer fra Regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus, og metoder som er brukt. 

Kapittel 4 inneholder er overordnet vurdering av 
byggehøyder i sentrumsområdene i Årnes. 

I kapittel 6-14 vurderes fortettingspotensiale og mulige 
byggehøyder innenfor delområdene som inngår i 
sentrumsavgrensningen i Kommunedelplan for Årnes. 

I kapittel 16-17 vurderes fortettingspotensiale i nye 
boligområder innenfor byggesonen i Årnes. 

I kapittel 18 vurderes ny bebyggelse på Årnes 
idrettsstadion. For dette delområdet er det utarbeidet en  
mer utfyllende volumstudie. 

Kapittel 19 er en samling gode eksempler med relevans 
for utbyggingsområdene som er vurdert i denne analysen. 

I kapittel 20 oppsummeres boligpotensialet innenfor 
områdene som er vurdert, og anbefalinger av byggehøyder 
innenfor sentrumsområdene.  

INNLEDNING

OVERORDNET VURDERING AV BYGGEHØYDER 

FORTETTINGSPOTENSIALE SENTRUM 

FORTETTINGSPOTENSIALE - NYE BOLIGOMRÅDER 

VOLUMSTUDIE - NYTT BOLIGOMRÅDE 

GODE EKSEMPLER  

OPPSUMMERING 

1. Bakgrunn 1. Bakgrunn 
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1.3 Dagens bosettingsmønster 

En analyse av dagens befolkningstetthet viser at 
Årnes sentrum har en tetthet på 3,5 personer per daa. 
Tilsvarende bor det 1,4 personer per daa innenfor 
tettstedsavgrensningen. Dette må kunne karakteriseres 
som lavt. Områder med høyest tetthet nær sentrum 
finner vi ved Nedre Hagaveg og Glomma terrasse,  og i 
boligområdene langs Svarverudvegen øst for sentrum. 
I tillegg finner vi boligområder med høyere tetthet ved 
Runni, nord for Årnes sentrum. 

Analysen tar utgangspunkt i sentrum- og 
tettstedsavgrensninger definert av Statistisk sentralbyrå. 

Ifølge Boligmarkedsanalyse for Nes kommune 
(Prognosesenteret 2014), består husholdningene i 
Nes kommune  i gjennomsnitt av 2,3 personer. 32 % er 
aleneboende og 34 % er par uten hjemmeboende barn, 
noe som tegner et bilde av en kommune med mange 
eldre husholdninger. 

1.4 Generelle utviklingstrekk i Årnes 

Nes kommune har 21 075 innbyggere ved utgangen av 2. 
kvartal 2016 (Ssb). I tettstedet Årnes bor det i alt 3 900 
innbyggere per 1. januar 2015. 

I kommuneplanen fra 2013 - 2030 er det lagt til grunn 
at befolkningsutviklingen vil følge Ssb’s prognose for 
høy vekst, som tilsier en årlig vekst på 1,5 – 2,0 %. 
Gjennomsnittlig årig vekst de siste 10 årene har vært     
1,2 %. 

Omlag 19 % av innbyggerne i Nes kommune er bosatt i 
Årnes, og kun 64 % av kommunens totale befolkning 
bor i tettsteder. Dette er en lavere andel enn i andre 
kommuner i Akershus, der gjennomsnittet er på 90 %. 
Landsgjennomsnittet er 80 %. 

I følge arealstrategiene  i Regional plan  for areal 
og transport, legges det opp til at 80 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Dersom føringene skal følges opp, må 
Årnes ta en betydelig andel av veksten i kommunen, ved 
at flere av innbyggerne bosettes innenfor tettstedet. 

Boligmarkedsanalysen for Nes kommune 
(Prognosesenteret 2013), konkluderer med at det 
er tendenser til en ubalanse i boligmarkedet i Nes 
kommune. Det er en overvekt av eneboliger i kommunen, 
ved at 3 av 4 boliger i kommunen er eneboliger. 65 % av 
husholdningene i kommunen består av 1 eller 2 personer, 
noe som isolert sett tyder på at det er for lite små boliger 
og leiligheter i markedet. 

Ettersom en tredjedel av befolkningen er over 55 år, og 
hovedtyngden av veksten vil komme i aldersgruppene 
over 65 år, forventes det at etterspørselen etter små 
boliger og leiligheter vil øke. 

Tabellen under viser boligbehovet i tettstedet Årnes ved 
en årlig vekst på henholdsvis 2-, 1,5- og 1,2 %, dersom 
Årnes tar 50 eller 80 % av veksten i Nes kommune. 
Tabellen forutsetter 2,2 personer per husholdning. 

153  2 % vekst
  Scenario 1: 80 % av veksten kommer i Årnes 

  Scenario 2: 50 % av veksten kommer i Årnes 

Beregnet årlig boligbehov i Årnes - 2 scenarier 

(Forutsatt 2,2 personer per husholdning). 

  2 % vekst, 50 % i Årnes

115
92

  1,5 % vekst
  1,2 % vekst

  1,5 % vekst, 50 % i Årnes
  1,2 % vekst, 50 % i Årnes

96
72
58

1. Bakgrunn 1. Bakgrunn 
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Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
prioriterer noen lokale byer og tettsteder i Akershus, 
som skal utvikles med sikte på å være sentrum for 
hele kommunen eller et større geografisk omland. De 
prioriterte byene og tettstedene har størst potensial i 
kommunen for å utvikle et bredt tilbud av handel, service 
og andre funksjoner som gjør at befolkningen kan gå 
og sykle til daglige gjøremål, lokale arbeidsplasser og 
fritidsaktiviteter. 

I den regionale planen er Årnes prioritert tettsted i Nes 
kommune. Jernbanen er det viktigste strukturerende 
elementet, og det forventes at det tilrettelegges for 
vekst i områder nær  kollektivknutepunkt. Tilgjengelighet 
til Årnes stasjon for gående og syklende er dermed et 
overordnet premiss for fremtidig arealutvikling i Årnes. 

2.1 Prioriterte byer og tettsteder i Akershus

I den regionale planen er det en forventning om at 80% av 
bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 
prioriterte vekstområder. En konsentrert vekst vil gi bedret 
kundegrunnlag for kollektivtilbudet, og for handels-, 
tjeneste og fritidstilbud som er av stor betydning for å 
utvikle mer sammensatte og innholdsrike steder. 

En konsentrert vekst skal ikke gå på bekostning av 
kvalitet. Planen faststter kriterier for at de prioriterte 
by- og tettstedene skal utvikles med kvalitet, hvor 
flerfunksjonalitet i sentrum og effektiv arealutnyttelse er 
de viktigste. 

Den regionale planen benytter begrepet områdeutnyttelse 
for å vurdere utnyttelse for et større område. For Årnes, 
som i dag har en beregnet områdeutnyttelse på 22 % 
i  500 meters radius fra stasjonen, er det anbefalt en 
områdeutnyttelse mellom 60 og 80 %, med høyest 
utnyttelse nær kollektivknutepunktet. Utnyttelsesgrad 
kan imidertid  ikke avklares på et så overordnet nivå og 
lokale tilpasninger er nødvendige. 

2.2 Konsentrert vekst - utvikling med kvalitet 

2. Regional plan for areal og transport 
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3.1 Valg av analyseområde

Områdene som inngår i analysen er valgt ut av Nes 
kommune.  Områder som nylig er utviklet, har ulik grad 
av vernestatus, eller av andre årsaker er uaktuelle for en 
fortetting eller transformasjon, behandles ikke. 

Analysen behandler i alt 9 delområder. 5 av områdene 
inngår i kommuneplanens sentrumsformål og 4 av 
områdene er nye boligområder. Områdene som i 
kommuneplanen har benevnelsen B11, B12 og B13, 
behandles i analysen under ett. Det gjelder også 
delområde 7 som omfatter B7 og B9 i kommuneplanens 
arealdel. 

3.2 Metodikk 

Analyse av fortettingspotensiale 

Fortettingspotensialet innenfor hvert delområde kan 
variere avhengig av hvilke forutsetninger som legges til 
grunn. Hvor store andeler av eksisterende bebgyggelse 
skal rives? Hvordan skal ny bebyggelse organiseres? 
Hvilke byggehøyder legges til grunn?  

For å fange opp denne variasjonen er det utarbeidet 3 
prinsipper for hvert delområde med henholdsvis lav, 
middels og høy utnyttelse. Prinsippene tar utgangspunkt 
i gjeldende bestemmelser for byggehøyder i 
Kommunedelplan for Årnes og har et lavt detaljeringsnivå. 
Hensikten er å komme fram til et spenn som utgjør et 
sannsynlig utbyggingspotensial innenfor hvert delområde. 

Prinsippene som ligger til grunn for arealberegningene er 
utarbeidet på grunnlag av noen generelle forutsetninger:

• 12 meter dype bygg (primært bolig).  
• Bebyggelse er plassert 15 m fra fylkesveg, i henhold til 

bestemmelser om byggegrenser i kommuneplanen. 
• Høyder i henhold til gjeldende bestemmelser i 

Kommunedelplan for Årnes. 
• Arealregnskapet omfatter ikke parkeringskjellere og 

bebyggelse under bakken.

Vurdering av byggehøyder 

Byggehøyder behandles på to nivåer i analysen. Det 
overordnete nivået behandles i kapittel 4, der høyder 
på henholdsvis 8, 6 og 4 etasjer vurderes opp mot gitte 
kriterier for å vurdere eventuelle tålegrenser for høyder i 
enkeltområder. Et bygg i 8 etasjer vil være høyt i forhold 
til eksisterende bebyggelse på Årnes, og er valgt som en 
øvre grense. 4 etasjer tilsvarer dagens byggehøyde for 
nybygg  i sentrumsområdene i Årnes. 

I denne vurderingen synliggjøres også at vektingen 
kriteriene imellom kan påvirke byggehøydene i de ulike 
delene av Årnes. 

Videre vurderes byggehøyder mer inngående på 
delområdenivå. Disse vurderingene baseres på et illustrert 
utbyggingsforslag som går noe lenger i detaljering enn 
prinsippene fra fortettingsanalysen. Utbyggingsforslaget 
er grunnlag for en mer konkret drøfting av byggehøyder 
innenfor hvert delområde, og er også illustrert på 
overorndete snitt for å kunne vurdere fjernvirkning. 

Utbyggingsforlsaget må ikke forveksles med en 
uttømmende mulighetsstudie for hvert delområde. 
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For å redusere det samlete transportarbeidet bør 
gangavstand være styrende for hvor arealutvikling skal 
skje, og hvor ulike funksjoner skal lokaliseres. Akseptabel 
gangavstand avhenger av situasjon, omgivelseskvalitet, 
formålet med turen og hvem som går. I den regionale 
planen for areal og transport er det likevel satt opp 
retningslinjer for lokalisering av ulike funksjoner. 

Sentrumsområder bør ligge innenfor en radius på 500 m 
og arbeidsplasser bør ikke ligge lenger unna enn 600 m 
fra et kollektivknutepunkt. Boliger bør plasseres innenfor 
en radius på 1 km. 

-SENTRUMSOMRÅDER:
<500 M. KOLLEKTIVPUNKT SENTRALT.

-ARBEIDSPLASSER :
<600 M TIL SENTRALT KOLLEKTIVKNUTEPUNKT.

-BOLIGER: 
<1KM TIL SENTRALT KOLLEKTIVKNUTEPUNKT, 
<2KM I   REGIONALE BYER.

500m
600m

2000m

1000m

2.3 Avstander

Fremgangsmåte 3

3. fremgangsmåte 
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Under følger en redegjørelse for beregningsmetodene 
som er benyttet i denne analysen og mulige feilkilder. 

Områdeutnyttelse: 
Områdeutnyttelse benyttes i analysen ettersom begrepet 
benyttes i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus, og regnes ut på følgende måte: 

      
Områdeutnyttelse inkluderer veier og offentlig 
infrastruktur. Områdeutnyttelse er egnet for å 
beskrive utnyttelsen  i  et større område og synliggjør 
sammenhengen mellom den bebygde tomta og 
omgivelsene. Områdeutnyttelse som parameter for 
tetthet, er imidlertid følsomt for endringer i avgrensning. 

Bruksareal: 
Bruksareal på en tomt er summen av bruksarealet for 
alle bygninger og konstruksjoner, åpent overbygget 
areal og parkeringsareal/biloppstillingsplasser i relasjon 
til tomtearealet. I denne analysen er ikke parkering 
medregnet som en del av beregningsgrunnlaget for BRA. 
Dette er utelatt gjennomgående i hele analysen for å få 
sammenlignbare tall mellom eksisterende og fremtidig 
situasjon, og for å kunne sammenligne delområdene.           
Analysen vil derfor gjennomgående vise noe lavere 
utnyttelse enn tilsvarende beregning utført etter NS 3940 
Areal- og volumberegninger av bygninger. 

%BRA regnes ut med følgende formel:

Bruttoareal for dagens bebyggelse er beregnet ved å 
multiplisere fotavtrykket av eksisterende bebyggelse 
med antall etasjer. Etasjeantall som er lagt til grunn for 
eksisterende bebyggelse fremkommer av arealtabellene 
som er vedlagt rapporten. Anslått BRA er bruttoareal 
muliplisert med en faktor på 0,92.

Bebygd areal: 
Bebygd areal angir det areal i kvadratmeter som bygninger, 
overbygde åpne areal og konstruksjoner over bakken 
opptar av terrenget. Bebygd areal på en tomt skrives i m2 
og angis i hele tall. 

 BRA
         Tomteareal    

3. fremgangsmåte 3. fremgangsmåte 

3.3 Delområder som behandles i analysen 3.5 Feilkilder 

I områder med næring- og forretning mot gaten, kan 
bebyggelsen være dypere enn 12 m. Arealberegninger 
i denne analysen fanger ikke opp denne variasjonen, 
men er likevel vist i illustrasjonene der næring utgjør 
hovedtyngden av bebyggelsen. 

Parkeringskjellere og annet areal under bakken er ikke 
inkludert i arealregnskapet. Denne analysen vil derfor 
vise noe lavere utnyttelsesgrad enn en reell vurdering av 
et prosjektert byggeprosjekt. 

Ifølge bestemmelser i Kommunedelplan for Årnes kan 
det i enkelte områder vurderes bebyggelse i 5 etasjer 
og punktvis høyere, dersom det følges opp av grundig 
dokumentasjon i reguleringsplanen. Økt byggehøyde vil 
gi et høyere utbyggingspotensial enn resultatene i denne 
analysen. 

I analysen er utnyttelsesgraden for eksisterende 
bebyggelse beregnet, ved å ta byggets grunnflate 
multiplisert med antall etasjer. Metoden er ikke presis, 
men er vurdert som tilstrekkelig på dette nivået. En 
oversikt over etasjeantall som er lagt til grunn for 
eksisterende bebyggelse følger som vedlegg til analysen. 

3.4 Grad av utnytting 

Områdeutnyttelse =  

% BRA =  

100

100

 BRA
         Planområde    * 

* 

Sentrumsområder 
Nye boligområder 
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Overordnet vurdering av byggehøyder i Årnes 4
4.1 Fremgangsmåte 

Vurderinger basert på kriterier Byggehøyders betydning i stedsutvikling 

Analysen av byggehøyder tar utgangspunkt i definerte 
kriterier. I plansammenheng er bebyggelseshøyder 
knyttet til prinsipper for bærekraft og byutvikling 
med høy utnyttelse nær kollektivknutepunkt og korte 
gangavstander. Samtidig må byggehøyder vurderes 
ut fra hvilke omgivelser bygget inngår i og hvordan ny 
bebyggelse vil fremstå i sammenheng med omgivelsene, 
dvs en visuell tilærming. Kriteriene er satt sammen for å 
kunne vurdere begge disse dimensjonene. Kriteriene er 
beskrevet på side 22. 
Ulik vekting av kriteriene vil påvirke eventuelle 
konklusjoner når etasjehøyder drøftes på side 26 - 31. 
Drøftingene må derfor leses i sammenheng. 

Årnes sett fra vestsiden av Glommma ved Årnes bru, tilsvarende snitt A på neste side. 

I tillegg til en vurdering av potensialet for fortetting 
og transformasjon, skal også byggehøyder i 
sentrumsområdene vurderes  som et grunnlag for nye 
høydebestemmelser ved rullering av Kommunedelplan 
for Årnes. 

Vellykket stedsutvikling er avhengig av flere faktorer. 
Tydelige og tilpassede bestemmelser for byggehøyder er 
en av dem, men andre faktorer som bebyggelsesstruktur, 
variasjon i boligtypologi, hvordan bebyggelsen bidrar 
til å forme gater og byrom, hvordan mellomrommene 
programmeres og hvordan bebyggelsen møter bakken, 
har er vel så stor betydning for stedskvalitet, som 
byggehøyder.   

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

Visualisering Sol/skygge - analyser 

Bebyggelsens påvirkning på lysforhold i offentlige 
gater og private oppholdsarealer, vil være avhengig av 
bebyggelsesstruktur og detaljert utforming av det enkelte 
bygg. Eksempelvis vil et høyt sammenhengende kvartal 
gi skyggefulle utearealer, men et punkthus i tilsvarende 
høyde ikke nødvendigvis vil påvirke omgivelsene i samme 
grad. Variasjoner i byggehøyde vil påvirke solinnfall og 
lysforhold. 

Analysen har en overordnet tilnærming og legger ikke 
føringer for utvikling av den enkelte tomt. Det er derfor 
ikke prioritert å utarbeide sol/skygge-analyser innenfor 
rammen av dette prosjektet.  

I kapittel 4 vurderes bebyggelseshøyder i 8, 6 og 4 etasjer 
ved hjelp av overordnete snitt fra tre ulike ståsteder: 

• Snitt A: Årnes sett fra ved Glomma
• Snitt B: Årnes sett fra sørvest mot kirken 
• Snitt C: Årnes sett fra nordvest 

Byggehøydene  i ulike deler av Årnes vurderes opp 
mot kriterier, for å synliggjøre ulike problemstillinger 
knyttet til byggehøyder i delområdene. På et overordnet 
nivå vurderes også hvorvidt enhetlige eller varierte 
byggehøyder bidrar til å oppfylle kriteriene.
 



 A

B

B

C

C

 A

20 21

Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes4. overordnet vurdering av byggehøyder 

Dagens situasjon 

4.2 Viktige kotehøyder i Årnes 

Kirken ligger på en høyde utenfor sentrum og er et viktig 
landemerke i Årnes. Terrenget rundt kirken ligger på kote 
148 og toppen av kirkespiret ligger på kote 180. Kirkespiret 
er det høyeste punktet i de nære omgivelsene. 

Siloene som ligger nord for sentrum er de mest 
dominerende enkeltbyggene i Årnes med høyder opp 
mot kote 165.

Bygulvet i Stasjonsbyen ligger på kote 130 og faller jevnt 
ned mot Glomma på kote 121. 

SILO

GLOMMA SILO

ÅRNES KIRKE ÅRNES STASJON

C

ÅRNES KIRKE SKOLEGATA

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

 B
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ÅRNES KIRKE AMFI KJØPESENTER 

ÅRNES BRU
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4.3 Gjeldende bestemmelser

I gjeldende kommunedelplan for Årnes er det 
satt en generell maksimum byggehøyde på 4 
etasjer i sentrumsområder. For områdene S 3-6 i 
kommunedelplanen (se plankart - vedlegg 1), kan 
det for deler av feltet tillates byggehøyder på inntil 5 
etasjer og punktvis høyere, forutsatt omfattende faglig 
dokumentasjon og vurdering i reguleringsprosessen på at 
valgte løsning bidrar positivt til arkitektonisk utforming og 
stedsutvikling.

SKOLEGATA

SILO

A

B

C

Nøyaktig etasje- og byggehøyde fastsettes i bebyggelses-/
reguleringsplan.
I snittene nedenfor er gjeldende bestemmelser illustrert 
som hvit bebyggelse for å sunliggjøre hvilke høyder 
Komunedelplan for Årnes tillater. Byggene er punktvis 
trukket opp til 8 etasjer som en tolkning av bestemmelsens 
ordlyd: “punktvis høyere”.  

+ 180

+ 165

+ 148

+ 130
+ 121

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

100 METER
GLOMMA

ÅRNES KIRKE AMFI KJØPESENTER

 A

 B

 C

Byggehøyder i henhold til bestemmelser i gjeldende KDP. 

Årnes kirke 
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4.4 Kriterier for vurdering av byggehøyder 

2. Fjernvirkning med vekt på forholdet til 
høyderyggen ved Årnes kirke

Kirken ligger på et høydedrag nær Årnes sentrum. 
Høydedraget stiger opp til kote 148 og kirkespiret er 
høyeste punkt i hele tettstedet på kote 180. I et landskap 
som preges av slake terrengformer blir Årnes kirke med 
tilhørende parkanlegg et tydelig visuelt element i Årnes 
silhuett. Ny høy bebyggelse i sentrum vil bli et tilsvarende 
dominerende element. Topografi, landemerker og viktige 
visuelle sammenhenger innad i tettstedet, må ligge til 
grunn for en vurdering av nye byggehøyder. 

1. Sentralitet og utnyttelse 

Hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging 
tilsier høy utnyttelse nær Årnes stasjon. Sammenhengen 
mellom tomteutnyttelse og sentralitet vurderes i lys 
av dette kriteriet. Sentralitet og utnyttelsesgrad er tett 
knyttet til bærekraftig byutvikling i tråd med føringer fra 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Avstander fra Årnes stasjon (500, 600 og 1000 m). 

Sammenhengen mellom kirken og Stasjonsbyen. 

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

3. Skala i forhold til eksisterende områder med vekt 
på Stasjonsbyen

Stasjonsbyen er løftet fram som et viktig 
identitetsskapende bygningsmiljø i Kommunedelplan 
for Årnes. Bevaringsverdiene er knyttet til enkeltbygg, 
men også mellomrommene mellom dem. Hensynet 
til Stasjonsbyen står sterkt. Stasjonsbyen gir området 
rundt Årnes stasjon en moderat skala og et småbypreg. 
Det må vurderes i hvilken grad byggehøyder bryter med 
Stasjonsbyens skala og dimensjoner. 

Forholdet mellom nye byggehøyder og eksisterende 
bebyggelse vil også være et viktig vurderingstema i andre 
områder enn de som er tilknyttet Stasjosnbyen. 

4. Utsikt og visuell sammenheng – forholdet mellom 
sentrum, Glomma og elverommet 

Sammen med kirken og jernbanestasjonen har 
Glomma spesiell betydning for tettstedsdannelsen 
på Årnes. Elverommet ligger vidt og åpent i vest. De 
elvenære områdene er godt tilrettelagt og har verdi 
som rekreasjonsområder. For boligene i Årnes er utsikt 
til Glomma en spesiell kvalitet. Maksimale høyder for 
ny bebyggelse vil påvirke den visuelle sammenhengen 
mellom tettstedet, eksisterende boliger og elverommet. 

Trehusbebyggelsen gir Stasjonsbyen en egen skala. 

Utsyn mot elverommet og Glomma fra eksisterende boligbe-
byggelse 
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4.5 Vurdering av byggehøyder innenfor sentrumsavgrensningen  - 8 etasjer 

Stasjonsbyen (delområde 1 og 2 - rødt) 

Snittene viser 8 etasjer innenfor utviklingsområdene i 
sentrum. Byggehøyder opp mot 8 etasjer i Stasjonsbyen 
utfordrer trehusbebyggelsens moderate skala. 
Gesimshøyden ved 8 etasjer vil ligge rundt kote 157 
og forholdet mellom høydedraget ved Årnes  kirke og 
Stasjonsbyen forrykkes. 
8 etasjer vil også redusere utsyn mot elverommet for 
boligbebyggelsen rundt Årnes kirke. 

Grunnet områdets sentralitet kan det likevel vurderes 
å bygge opp mot 8 etasjer. Dersom terrengnivået rundt 
kirken oppfattes som et viktig begrensning for nye 
byggehøyder, bør det ikke etableres bebyggelse over 6 
etasjer i delområde 1 og 2. 

Utnyttelse / sentralitet 

Fjernvirkning 

Skala - ift. eksisterende bygg

Utsikt - visuell sammenheng 

- +

- +

- +

- +

Vurdering i henhold til kriterier 

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

Nedre Hagaveg (delområde 5 - grønt) 

Området er en sørlig utvidelse av boligområdene i Årnes, 
og strekker seg mot byggesonens yttergrense. Med 
en hovedvekt av boliger og områdets mindre sentrale 
lokalisering, taler dette mot at områdets utnyttelse økes 
med byggehøyder utover gjeldende bestemmelser. 

8 etasjer bryter med den etablerte skalaen i området, 
men området er stort og kan stedvis tåle høy 
bebyggelse. Hvorvidt dette vil være vellykket avhenger 
av andre faktorer som bebyggelsesstruktur og typologi, 
programmering av uterom, og utforming av offentlige 
gater og plasser. 

Bebyggelsens henvendelse mot Nedre Hagaveg må 
forholde seg til eksisterende bebyggelse i Prestehagen og 
fremtidige utbyggingsområder på Drognesjordet. 

Bekkelia / Meieriet (delområde 3 og 4 - gult) 

Bakkenivået rundt Årnes meieri og i Bekkelia ligger på kote 
123 til 130, dvs. lavere enn bygulvet ved Stasjonsbyen. 
Delområde 3 og 4 ligger lenger fra høydedraget ved Årnes 
kirke og Stasjonsbyens trehusbebyggelse, og vil i mindre 
grad påvirke disse områdene. Bekkelia og Meieriet tåler 
derfor noe høyere bebyggelse i deler av området. Dette 
gjelder også de deler av delområde 2 som grenser til Fv. 
175. Topografien og områdets sentrale beliggenhet kan 
tale for at delområde 3 og 4 skal utgjøre et tyngepunkt for 
ny bebyggelse i sentrumsområdene. 

Hensynet til eksisterende bebyggelse og den generelle 
skalaen i Årnes tilsier at maksimal høyde rundt meieriet 
og i Bekkelia ikke bør overstige 8 etasjer. 8 etasjer bør 
vurderes for en mindre andel av bebygelsen og for de 
deler av området som ligger lavere enn kote 130. 

Utnyttelse / sentralitet Utnyttelse / sentralitet 

Fjernvirkning Fjernvirkning 

Skala - ift. eksisterende bygg Skala - ift. eksisterende bygg

Utsikt - visuell sammenheng Utsikt - visuell sammenheng 

- -+ +

- -+ +

- -+ +

- -+ +

Vurdering i henhold til kriterier Vurdering i henhold til kriterier 1

2

3
4

5

STASJONSBYEN 

STASJONSBYEN 

MEIERIET/BEKKELIA NEDRE HAGAVEG  

BB

8 ETG 

8 ETG 

KOTE 148 

KOTE 148 

A



 A

B

B

 A
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A

B

6 ETG 

4.6 Vurdering av byggehøyder innenfor sentrumsavgrensningen  - 6 etasjer 

Stasjonsbyen (delområde 1 og 2 - rødt) 

Bebyggelse i 6 etasjer i delområde 1 og 2 vil ha 
en gesimshøyde rundt kote 150, noe avhengig av 
etasjehøyder. Konflikten mellom terrengnivået rundt 
kirken og gesimshøyden i sentrum reduseres. 6 etasjes 
bygg vil kunne redusere utsikten for boligbebyggelsen 
rundt Årnes kirke, men dette må vurderes opp mot økt 
utnyttelse i de mest sentrale områdene i Årnes. 

Med høyder opp mot 6 etasjer blir høydevariasjon og 
oppdeling av volum og flater viktige virkemidler, for 
å oppnå en skala som harmonerer med de etablerte 
bygningene i området. 

Utnyttelse / sentralitet 

Fjernvirkning 

Skala - ift. eksisterende bygg

Utsikt - visuell sammenheng 

- +

- +

- +

- +

Vurdering i henhold til kriterier 

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

A

B

Bekkelia / Meieriet (delområde 3 og 4 - gult) 

Utbyggingsområdene kan tåle bebyggelse i 6 etasjer, 
men byggehøydene må skaleres ned mot eksisterende 
bebyggelse. 6 etasjer kan fungere som et trinn i denne 
nedtrappingen, men de laveste bebyggehøydene må 
ytterligere ned for å oppnå god tilpasning til eksisterende 
områder. Området er tidligere vurdert til å tåle 
byggehøyder opp mot 8 etasjer, men kun for enkelte 
punkt som ligger lavere enn kote 130. 

Nedre Hagaveg  (delområde 5 - grønt) 

Området kan potensielt tåle større byggehøyder enn 
dagens 4 etasjer som gjeldende bestemmelser legger opp 
til, men dette må vurderes opp mot en helhetlig utvikling 
av området der flere planfaglige forhold vurderes. 

Utnyttelse / sentralitet Utnyttelse / sentralitet 

Fjernvirkning Fjernvirkning 

Skala - ift. eksisterende bygg Skala - ift. eksisterende bygg

Utsikt - visuell sammenheng Utsikt - visuell sammenheng 

- -+ +

- -+ +

- -+ +

- -+ +

Vurdering i henhold til kriterier Vurdering i henhold til kriterier 1

2

3
4

5

STASJONSBYEN 

STASJONSBYEN 

MEIERIET/BEKKELIA NEDRE HAGAVEG  

6 ETG 

6 ETG 

KOTE 148 

KOTE 148 
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A

B

4.7 Vurdering av byggehøyder innenfor sentrumsavgrensningen  - 4 etasjer 

Stasjonsbyen (delområde 1 og 2 - rødt) 

Ny bebyggelse i 4 etasjer vil nærme seg Stasjonsbyens  
skala og dimensjoner. Det vil likevel være behov for å 
dele opp volumer og flater for tilpasning til eksisterende 
bebyggelse. 

Utsikt for boligbebyggelsen rundt Årnes kirke vil i mindre 
grad påvirkes og byggehøydene vil ikke forrykke forholdet 
mellom sentrumskjernen og høyderyggen rundt Årnes 
kirke. Samtidig tilsier hensynet til høy utnyttelse rundt 
Årnes stasjon at byggehøydene bør økes utover 4 etasjer.  

Utnyttelse / sentralitet 

Fjernvirkning 

Skala - ift. eksisterende bygg

Utsikt - visuell sammenheng 

- +

- +

- +

- +

Vurdering i henhold til kriterier 

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

A

B

Bekkelia / Meieriet (delområde 3 og 4 - gult) 

4 etasjer tilsvarer dagens høydebestemmelser for området. 
Dersom det åpnes for bebyggelse opp mot 8 etasjer i 
enkelte punkt, kan det samlete inntrykket bli kompakt 
dersom den generelle byggehøyden er 4 etasjer. Dette 
avhenger også av andre forhold som bebyggelsesstruktur. 
Tilpasning til eksisterende bebyggelse vurderes ytterligere 
ved mer detaljerte studier av det enkelte delområde. 

Nedre Hagaveg (delområde 5 - grønt) 

Det oppføres boligblokker i 4 etasjer langs Glomma i 
dag og dette er en etablert skala i området. Potensialet 
for økt utnyttelse i området bør utløses ved å bygge 
tettere og mer urbane boligstrukturer fremfor å utfordre 
byggehøydene langs Glomma. 

Utnyttelse / sentralitet Utnyttelse / sentralitet 

Fjernvirkning Fjernvirkning 

Skala - ift. eksisterende bygg Skala - ift. eksisterende bygg

Utsikt - visuell sammenheng Utsikt - visuell sammenheng 

- -+ +

- -+ +

- -+ +

- -+ +

Vurdering i henhold til kriterier Vurdering i henhold til kriterier 1

2

3
4

5

STASJONSBYEN 

STASJONSBYEN 

MEIERIET/BEKKELIA NEDRE HAGAVEG  

4 ETG 

4 ETG 

KOTE 148 

KOTE 148 
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Snittene viser hvordan helheten påvirkes når 
høydevariasjon innføres som et grunnleggende prinsipp. 
Ny bebyggelse vil i større grad tilpasses stedets skala. 
Høydevariasjon er også gunstig for å regulere solinnslipp 
og vindstrømmer. 

Snittene viser delområdene med ensartede byggehøyder 
men med en mer oppbrutt struktur.  Ensartede 
byggehøyder fører til at bebyggelsen fremstår som massiv 
og i kontrast til stedets øvrige skala. 

4.8 Betydningen av varierte byggehøyder 

Variert byggehøyde innenfor hvert delområde

Ensartet byggehøyde innenfor hvert delområde

Ved rullering av kommunedelplanen  bør det vurderes å 
knytte bestemmelser til hvert delområde som angir hvor 
stor andel av bebyggelsen som kan oppføres til maksimal 
byggehøyde. 

4. overordnet vurdering av byggehøyder 

1

2
3

45

KOTE 148 

KOTE 148 

KOTE 148 

KOTE 148 

STASJONSBYEN 

STASJONSBYEN 

STASJONSBYEN 

STASJONSBYEN 

MEIERIET/BEKKELIA 

MEIERIET/BEKKELIA NEDRE HAGAVEG  

NEDRE HAGAVEG  

A

B

A

B

B

B

A

A
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Sikt og bevegelse 

5.2  Massiv base med boliger på toppen 

5. struktur og typologi 

5.1 Byggehøyder og bebyggelsesstruktur 

Sentrumsområdene rundt Stasjonsbyen har et tydelig 
gatenett, men bebyggelsen bidrar i liten grad til å 
definere kvartaler og gaterom. Mye overflateparkering gir 
offentlige by- og gaterom med et utydelig program. 

En vellykket fortetting i Årnes forutsetter at nye 
byggeprosjekter må bidra til å definere uterommene og 
programmeringen av disse, i større grad enn det som er 
tilfelle i dag.

Bebyggelsesstruktur og høyder henger tett sammen. Et 
helt kvartal i 8 etasjer vil bli massivt, men et punkthus på 
8 etasjer kan fungere bedre. 

Når byggehøyder skal vurderes må det derfor tas 
stilling til hvilken bebyggelsesstruktur som skal legges 
til grunn. I denne analysen vurderes ulike prinsipielle 
bebyggelsesstrukturer opp mot hvordan bebyggelsen 
bidrar til: 

• å strukturere det offentlige rom
• å skape kvalitativt gode private uteoppholdsarealer 

(størrelse, lysforhold, avgrensning)
• sikt og bevegelse gjennom strukturen. 

I kjernen av nye sntrumsområder i mindre byer og 
tettsteder, etableres ofte med en massiv base i 1-3 etasjer 
med boliger på toppen. I basen etableres nærings- og 
handelsfunksjoner eller parkeringsanlegg. 

De nederste etasjenes møte med gaten blir ofte 
innadvendt, ettersom de indre bevgelsesarealene 
utkonkurrerer de offentlige gaterommene. Parkering mot 
gaten er uheldig. En aktiv fasade mot gaten krever mange 
innganger og gjerne en viss grad av romlig variasjon ut mot 
gaten. De private arealene mellom boligene opparbeides 
som private takterrasser eller felles uterom for beboere. 
Denne typologien gir et skarpt skille mellom offentlig og 
privat areal, men tilbyr i liten grad andre offentlige rom. 

Typologien strukturerer gateløpene, men det skapes lite 
romlig variasjon langs bygulvet samtidig som den massive 
basen hindrer sikt og bevegelse gjennom strukturen. 

Ny bebyggelse - struktur og typologi 5

5. struktur og typologi 

Strukturere offentlige rom i li
ten gr

ad
  

i st
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Private utearealer 

Sikt og bevegelse 

5.3 Kvartaler 

Kvartalsstrukturen er kompakt og kan gi noe 
skyggeproblematikk dersom kvartalene er små og byggene 
høye. Kvartaler gir høy utnyttelse, men kan oppleves 
kompakt med redusert sikt og få mulige bevegelseslinjer 
på bakkeplan.
 
Kvartalsstruktur gir et tydelig skille mellom offentlig 
og privat areal og gir tydelig definerte gaterom. 
Private bakgårder har vist seg som særlig verdifulle for 
barnefamilier som ønsker å bo sentralt. 

Årnes har en småbykarakter som tilsier at det ikke 
bør bygges for store kvartaler. Kvartalsstruktur i 
sentrumsområdene kan derfor gi skyggefulle bakgårder 
og kan fort oppleves for kompakt, også med dagens 
høydebestemmelser. Det kan likevel være aktuelt å 
vurdere sammenhengende kvartalsbebyggelse mot 
støykilder som jernbanen og fylkesveier i delområde 3 og 
4. 
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En oppbrutt kvartalsstruktur gir tydelig definerte gate- og 
byrom, samtidig som åpninger i strukturen gir mulighet 
for sikt og bevegelse gjennom kvartalene. Åpne kvartaler 
gir redusert skyggeproblematikk, gode muligheter for 
variasjon i høyder og bebyggelsestypologi, og er egnet for 
en utvikling av enkelteiendommer over tid. En oppbrutt 
kvartalsstruktur gir gode muligheter for å tilpasninger til 
eksisterende bebyggelse. 

Det er gode muligheter for å skape private 
uteoppholdsarealer i tilknytning til boliger. Strukturen 
åpner for å ivareta hele spennet fra de mest private 
uteoppholdsarealene til offentlige byrom som er 
tilgjengelige for alle. 

Oppbrutt kvartalsstruktur er egnet som et grunnprinsipp i 
utviklingsområder rundt Årnes stasjon der ny bebyggelse 
skal tilpasses Stasjonsbyens skala og dimensjoner. I 
analysen legges denne bebyggelsesstrukturen til grunn 
for delområde 1, 2, 3 og 4.

Strukturere offentlige rom i li
ten gr

ad
  

i st
or g

rad
  

Private utearealer 

Sikt og bevegelse 

5.4 Oppbrutt kvartalsstruktur 

En oppløst struktur med lamell og punkthusbebyggelse vil 
gi en by med mer lys og luft og med flere bevegelseslinjer. 
En oppbrutt struktur gir mindre utnyttelse enn kvartaler 
med tilsvarende byggehøyder, men kan i større grad 
ivareta viktige siktlinjer og utsikt for tilgrensende 
bebyggelse. 

En oppbrutt struktur gir et utydelig skille mellom privat 
og offentlig areal og bidrar i liten grad til å strukturere 
gater og byrom. Lamell- og punkthus stiller store krav til 
utforming og opparbeidelse av både privat- og offentlige 
uterom. 

En oppbrutt struktur er mer egnet i boligområder 
enn i de mest sentrale sentrumsområdene i Årnes. 
Bebyggelsestypologien kan derfor være aktuell i 
transformasjonsområder langs Glomma i delområde 5. 

Strukturere offentlige rom i li
ten gr

ad
  

i st
or g

rad
  

Private utearealer 

Sikt og bevegelse 

5.5 Oppbrutt struktur 

5. struktur og typologi 5. struktur og typologi 



38 39

Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes5. struktur og typologi 

5.6 Bebyggelsestypologi 

Boligandel og områdekarakter har betydning for 
bebyggelsestypologi. I boligområder vil kvaliteter som 
lys og luft ha større betydning enn i et næringsområde. 
Bebyggelsestypologien som er lagt til grunn i analysen 
er basert på en vurdering av områdetype og lokalisering 

i forhold til sentrum og Årnes stasjon. I tillegg er 
bebyggelsestypologi vurdert ut fra avstand til Årnes skole, 
og behovet for en variert befolkningssammensetning. 

1

2

3
45

7

8

6

9

5. struktur og typologi 

5.7 Boligandel 

I analysen forutsettes en boligandel for hvert delområde, 
som gjenspeiler områdets karakter og beliggenhet. I 
delområde 1 og 2 vil det etableres handel og næring. 

1

2
3

4

5

7

8

6

9

Her er boligandelen satt til 40 %. I nye boligområder 
forutsettes en boligandel på 100 %. 

Næringsbebyggelse 
med noe bolig 

Boligbebyggelse 
med noe næring 

Boligblokker/      
rekkehus 

Rekkehus / 
enebolig 

Delområde 1 og 2  40 % boligandel 
Delområde 3 og 4  80 % boligandel 
Delområde 5    90 % boligandel 
Delområde 6 - 9  100 % boligandel 

Delområde 1 og 2  Næringsbebyggelse med noe bolig 
Delområde 3 og 4  Boligbebyggelse med noe næring 
Delområde 5    Boligblokker / rekkehus 
Delområde 6 - 9   Rekkehus / enebolig 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse ÅrnesDelområde 1-5 sentrumsområder Delområde 1-5 sentrumsområder 

DELOMRÅDE 1-5

SENTRUMSOMRÅDER 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes6. delområde 1 

Delområdet er 19,2 daa. Samlet har eksisterende 
bebyggelse et fotavtrykk på nær 7000 m2, som gir en 
områdeutnyttelse innenfor delområdets avgrensning på 
66 %. 

Området utgjør et av de sentrale kvartalene i sentrum med 
umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. En betydelig 
del av handelslivet i Årnes sentrum er lokalisert her. 

Den eldre trehusbebyggelsen mot Skolegata er regulert til 
bevaring. Sammen med bebyggelsen langs Skolegata og 
Jernbanegata, inngår  bygningene i Stasjonsbyen slik den 
er definert i kommuneplanen. Stasjonsbyen er en viktig 
del av Årnes identitet og  har stor verdi for lokalsamfunnet. 

Delområdet består av bebyggelse som delvis henvender 
seg mot gaten, og noe bebyggelse som ikke forholder seg til 
gatestrukturen. Dette gir udefinerte byrom uten en tydelig 
funksjon. Byrommene og de offentlige plassdannelsene 
er i dag hovedsakelig brukt til parkering. Gateløpene er 
opprustet i forbindelse med gatebruksplanen og har fått 
nytt dekke og trerekker. I Jernbanegata er det også satt av 
plass til gateparkering. 

Høyden på eksisterende bebyggelse varierer mellom 1-3 
etg. 

Det nordlige området er en del av bebyggelsesplan 
for Sagtomta. Felt B4 og B5 inngår i delområdet, med 
bestemmelser om maks gesimshøyde 10,5 m. 

Det sørlige området er en del av reguleringsplan for Årnes 
sentrum, med blandet formål (bolig/forretning/kontor). 
Gjeldende regulering åpner for en utnyttelse på BYA 66% 
av netto tomt. Høyde til overkant gesims skal være mellom 
5,5 og 10,5 m, og uteoppholdsareal skal være min. 25 m2 
per bolig. Eksisterende bebyggelse i Jernbanegata 11 og 
Skolegata 4 og 6 er regulert til spesialområde bevaring. 

I kommunedelplanens bestemmelser om høyder kan  
det tillates ombygging, nybygg og tilbygg inntil 4 etasjer. 
Delområdet inngår i område S3 i kommuneplanen, som 
er ett av flere områder hvor byggehøyder opptil 5 etasjer 
og punktvis høyere kan vurderes. Dette forutsetter 
omfattende faglig dokumentasjon og vurdering i 
reguleringsplan. Kommunedelplanen stiller krav til felles 
planlegging. 

Stasjonsbyen er vurdert som spesielt sårbar mot nye 
tiltak. Fortetting og transformasjon må ta særlige hensyn 
til de verneverdier som er definert for Stasjonsbyen, 
med særlig vekt på å bevare bebyggelsen som gir stedet 
småbykarakter og identitet som stasjonsby.  Bestemmelser 
i kommunedelplanen stiller krav til formspråk, 
dimensjonering, volumoppbygging og materialbruk, 
slik at ny bebyggelse tilpasses særpreg i eksisterende 
verneverdig bebyggelse. Det presiseres at nye bygg skal 
utformes som atskilte, selvstendige bygninger. 

Eksisterende situasjon delområde 1 sentrum 

Areal delområde    19 239 m2
Bebygd areal    6 957 m2 
Ikke bebygd areal   12 282 m2 
Områdeutnyttelse   66 %

Dagens situasjon Gjeldende planstatus

Delområde 1 - sentrum 6

6. delområde 1 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes6. delområde 1 

Med sin sentrale beliggenhet og fungerende handelsliv 
har området et potensial for utvikling, selv om deler av 
eksisterende bebyggelse er bevaringsverdig. Området er 
egnet for fortetting, men for enkelte bygg bør det vurderes 
en mer omfattende transformasjon, for å etablere en 
helhetlig bebyggelsesstruktur og tydelig programmering 
av de offentlige rom. 

Det bør tilstrebes funksjonsblanding, med handel og 
næring på gateplan. Innslag av boliger i sentrumskjernen 
vil bidra til liv gjennom døgnet og øke kundegrunnlaget 
for kollektivtransport, handel – og næringsvirksomhet. 
Analysene av utbyggingspotensialet på tomten legger til 
grunn en boligandel på 40 %. 

Fortettingstudiene på neste side viser mulig 
utviklingsretning av kvartalene, der hovedhensikten 
er å utvikle et helhetlig kvartal som forholder seg til 
eksisterende gatestruktur. Eksemplene legger til grunn 
økende grad av transformasjon. 

Arealstudiene legger til grunn 5 etasjer for ny bebyggelse 
som tilsvarer et gjennomsnitt av gjeldende bestemmelser 
i Kommunedelplan for Årnes. 

Delområdet har en relativt oppdelt eierstruktur. En 
helhetlig planlegging av kvartalene krever samordning 
mellom flere grunneiere. 

Fortettings- og transformasjonspotensiale 

Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         40 %

Eiendomsstruktur

Næringsbebyggelse med noe bolig 

Valgt prinsipp for studiet  

6. delområde 1 

Prinsipp - lav 

Prinsipp-lav viser hvilke muligheter som ligger i en fortetting 
mellom eksisterende bebyggelse. 

Areal delområde    19 239 m2
Bebygd areal    8 198 m2 
% BYA    43 %
Områdeutnyttelse   96 % 
Boligandel    40 %
Antall boliger    80
% BRA tomt nord    110 %
% BRA tomt sør    100 %

Prinsipp - middels

I prinsipp-middels rives en større andel av eksisterende 
bygg og erstattes av ny sammenhengende bebyggelse. 

Areal delområde    19 239 m2
Bebygd areal    8 658 m2 
% BYA    45 %
Områdeutnyttelse   125 % 
Boligandel    40 %
Antall boliger    104
% BRA tomt nord    160 %
% BRA tomt sør    120 %

Prinsipp - høy

I prinsipp-høy rives en stor andel av dagens bebyggelse 
med unntak av verneverdige bygg. I tillegg fortettes arealer 
innenfor Stasjonsbyen. 

Areal delområde    19 239 m2
Bebygd areal    8 796 m2 
% BYA    46 %
Områdeutnyttelse   145 % 
Boligandel    40 %
Antall boliger    122
% BRA tomt nord    200 %
% BRA tomt sør    140 %

Utbyggingspotensiale - 3 prinsipper for organisering av bebyggelse med lik høyde 

Nord 

Nord 

Nord 

Sør 

Sør 

Sør 

Privat

Kommune/fylkeskommune 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes7. delområde 2

Delområdet er totalt 23,2 daa. Samlet har dagens 
bebyggelse et fotavtrykk på nær 5000 m2, som gir en 
områdeutnyttelse innenfor delområdets avgrensning på 
48 %. Delområdet ligger i sin helhet innenfor 500 m fra 
jernbanestasjonen. 
Nord i området ligger Rådhuset og en nylig opparbeidet 
torg og park. Vest for Rådhuset renner Drogga i åpent løp 
frem til Vormsundvegen. 

Kvartalet mellom Rådhusgata, Skolegata, Vormsundvegen 
og Seterstøavegen består av sammensatt bebyggelse 
uten en tydelig struktur. Bebyggelsen har fått sin 
nåværende form gjennom nybygg og utvidelse av 
eksisterende bygninger gjennom siste halvdel av 
1900-tallet og frem til i dag. Veger og gater har blitt lagt 
om i løpet av utbyggingsperioden, noe som kan forklare 
hvorfor kvartalet i dag fremstår som fragmentert og uten 
sammenheng. Bebyggelsen benyttes i hovedsak til handel 
og kontor/næring. 

Delområdet er utsatt for støy fra Vormsundvegen og 
Seterstøavegen. Overordnete beregninger fra Statens 
vegvesen i 2010, viser at fasader som vender mot 
fylkesveiene ligger i rød sone og nær halve kvartalet ligger 
i gul sone. 

Eksisterende situasjon delområde 2 sentrum 

Areal delområde    23 243 m2
Bebygd areal    4 903 m2 
Ikke bebygd areal   18 340 m2 
Områdeutnyttelse   48 %

Dagens situasjon 

Området inngår i reguleringsplan for Årnes sentrum, med 
tilsvarende bestemmelser som beskrevet for delområde 
1, og er regulert til blandet formål (bolig/forretning/
kontor). Området nord for Rådhusgata er regulert til 
offentlig bebyggelse, offentlig friområde og offentlig vei. 

Kommunedelplan for Årnes angir byggehøyder for 
sentrumsområder. Delområdet inngår i S5 som er ett 
av flere områder hvor byggehøyder opp til 5 etasjer og 
punktvis høyere kan vurderes, forutsatt omfattende faglig 
dokumentasjon og vurdering i reguleringsplan.  

Kommunedelplanen stiller krav om felles planlegging. 

Gjeldende planstatus

Delområde 2 - sentrum 7

7. delområde 2
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes7. delområde 2

Områdene rundt Nes rådhus vurderes som lite aktuelle 
for fortetting. Den åpne plassen mot Skolegata er nylig 
opparbeidet og mot Jernbanegata renner elva Drogga i 
åpent løp i et område med parkkarakter. 

Nærheten til sentrum tilsier at kvartalet mellom 
Rådhusgata, Skolegata og Vormsundvegen bør ha en 
høyere utnyttelse enn i dag. Dagens bebyggelse mangler 
sammenheng og struktur. Dette gir få tomter som er 
egnet for fortetting, og som kan bidra til å strukturere 
kvartalet og gi gode uterom. Delområdet har et langt 
større potensiale hvis det forutsettes at større deler av 
dagens bebyggelse transformeres slik at området utvikles 
gjennom et helhetsgrep. 
 
Trafikk- og støyforhold tilsier at området bør utvikles med 
næring/forretning mot fylkesveiene. Boliger bør vurderes 
mot Skolegata og de nordligste delene av Rådhusgata. 
Analysene av utbyggingspoteniale legger til grunn en 
boligandel på 40 %. 

Fortettingstudiene på neste side viser mulig 
utviklingsretning av kvartalet i sør, der hovedhensikten er 
å utvikle et helhetsgrep som forholder seg til eksisterende 
gatestruktur. Eksemplene legger til grunn økende grad av 
transformasjon. 

Arealstudiene legger til grunn 5 etasjer for ny bebyggelse, 
som tilsvarer et snitt av gjeldende bestemmelser i 
Kommunedelplan for Årnes. 

Fortettings- og transformasjonspotensiale 

Store deler av delområdet eies av Nes kommune. Enkelte 
tomter er skilt ut og er i privat eie. Eiendomsstrukturen er 
oversiktlig og bør ikke legge vesentlige begrensninger for 
en samordnet utvikling av området. 

Privat

Kommune/fylkeskommune 

Eiendomsstruktur

Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         40 %

Næringsbebyggelse med noe bolig 

Valgt prinsipp for studiet  

7. delområde 2

Prinsipp - middels

Prinsipp-middels viser en større grad av transformasjon av 
eksisterende bygg for å etablere en sammenheng mellom 
bebyggelsen og gatestrukturen. 

Areal delområde    23 243 m2
Bebygd areal    6 282 m2 
% BYA    27 %
Områdeutnyttelse   97 % 
% BRA tomt sør   143 %
Boligandel tomt sør    40 %
Antall boliger tomt sør   80
Bolig per dekar tomt sør   6

Prinsipp - høy

Prinsipp-høy legger til grunn en total transformasjon av 
eksisterende bebyggelse. 

Areal delområde    23 243 m2
Bebygd areal    6 113 m2 
% BYA    26 %
Områdeutnyttelse   99 % 
% BRA tomt sør    146 %
Boligandel tomt sør   40 %
Antall boliger tomt sør   82
Bolig per dekar tomt sør   6

Prinsipp - lav

Prinsipp-lav viser en fortetting på ledig areal mellom 
eksisterende bebyggelse. 

Areal delområde    23 243 m2
Bebygd areal    5 947 m2 
% BYA    26 %
Områdeutnyttelse   69 % 
% BRA tomt sør    92 %
Boligandel tomt sør   40 %
Antall boliger tomt sør    52
Bolig per dekar tomt sør   4

Utbyggingspotensiale - 3 prinsipper for organisering av bebyggelse med lik høyde 

Sør 

Sør 

Sør 



Perspektivet viser tilsvarende standpunkt 
som fotoet over, men med byggehøyder i 
henhold til gjeldende høydebestemmelser i 
Kommundelplan for Årnes. 

Perspektivet viser tilsvarende standpunkt som 
perspektivet over, men med større grad av 
variasjon i byggehøyder og flere forbindelser 
gjennom kvartalet. 

2

1
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes8. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

Med utgangspunkt i analysene i kapittel 4, er det vurdert 
om byggehøydene innenfor delområdet kan økes utover 
gjeldende bestemmelser. Delområde 1 og 2 vurderes 
samlet. 

For å vurdere byggehøyder er det utarbeidet et 
utbyggingseksempel som går lenger i detaljering 
enn prinsippene fra fortettingsanalysen. I 
utbyggingseksempelet etableres en base som varierer 
mellom 3-5 etasjer. 3 etasjer etableres som en nedre 
grense for å kunne møte Stasjonsbyens skala, og 8 etasjer 
er en øvre grense for å øke utnyttelsen med begrunnelse 
i områdets sentralitet. 

Høydevariasjon innføres som et grunnleggende prinsipp. 
Variasjonen som er lagt til grunn for utbyggingseksempelet 
er beskrevet i tabllene på neste side. 

Vurdering av byggehøyder i delområde 1 og 2 8

forbindelse

uterom

N

8. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

                           

                               

                               

Fotostandpunkt

Gjeldende bestemmelser 

Høydevariasjon 

Utbyggingsforslag 
3 - 8 etasjer 



 A

B

C

 A

 B

 C

 A

B

B

C

C

 A
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes

Utbyggingsvolum - delområde 1 (røde bygg) Utbyggingsvolum - delområde 2 (røde bygg) 

Ny bebyggelse tilsvarer 11 000 m2. Dette er omlag 400 
m2 mindre enn “prinsipp middels” i fortettingsanalysen. 

Tilsvarende blir utbyggingsarealet 17 500 m2 dersom 
utbyggingseksempelet har en jevn byggehøyde på 5 
etasjer. 

Ny  bebyggelse  tilsvarer 11 500 m2. Dette er omlag 
3 500 m2 mindre mer en “prinsipp middels” i 
fortettingsanalysen. 
Tilsvarende blir utbyggingsarealet 13 500 m2 dersom 
utbyggingseksempelet har en jevn byggehøyde på 5 
etasjer. 

Delområde 1 

8 etg  5%
6 etg  7 %
5 etg  14 %
4 etg  39 %
< 4 etg  20 %

Delområde 2

8 etg  3 %
7 etg  6 %
6 etg  5 %
5 etg  32 %
4 etg  39 %
< 4 etg  15 %

Etasjehøyder - andel av ny bebyggelse 

8. analyse av byggehøyder - delområdenivå  8. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

ÅRNES KIRKE ÅRNES STASJON

SILO

SKOLEGATE

ÅRNES BRU

ÅRNES KIRKE AMFI 
KJØPESENTER 

100 METER
GLOMMA
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes9. delområde 3

Delområdet er 36,6 daa og ligger sentralt plassert med 
atkomst fra Øvre Hagaveg. 
  
Sør i delområdet er det nylig bygget en dagligvarebutikk 
med overflateparkering. Prestehagen ble bygget ut med 
lavblokker i 2 etasjer på 90-tallet. Områdene er nylig 
utviklet og lite egnet for fortetting og transformasjon. 

Nord i området ligger gamle Årnes meieri på en høyde mot 
jernbanen. Mot Vormsundvegen ligger en bensinstasjon. 
Området heller svakt mot Vormsundvegen i nord, og 
støyberegninger viser at deler av tomta er utsatt for 
vegtrafikkstøy fra Vormsundvegen.

Dagens situasjon

Området er i sin helhet avsatt til sentrumsformål i 
kommuneplanen. 

Reguleringsplan for Vaskeritomta vedtatt i 1995, 
omfatter bebyggelsen i Prestehagen og eksisterende 
dagligvarebutikk. Reguleringsplanen angir en 
tomteutnyttelse for boligområdene på min. 46 %. 
Eiendommene ved Årnes meieri og bensinstasjonen er 
uregulert. 

Gjeldende planstatus

Eksisterende situasjon delområde 3 sentrum

Areal delområde    36 600 m2
Bebygd areal    8 269 m2 
Ikke bebygd areal   28 331 m2 
Områdeutnyttelse   64 %

Meieriet - delområde 3 - sentrum 9

9. delområde 3 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes

Den nordlige delen av området vurderes som egnet for en 
helhetlig transformasjon grunnet områdets sentralitet. 
Dagens bebyggelse har lav utnyttelse. 

Ny bebyggelse bør legges mot fylkesvegen og jernbanen 
for å redsuere støy for bakenforliggende områder. Deler 
av ny bebyggelse som er eksponert mot Vormsundvegen 
vil sannsynligvis ikke være egnet som boliger. Det er derfor 
lagt til grunn en boligandel på 80 % i fortettingsanalysene. 

Analysene legger til grunn 4 etasjer for ny bebyggelse, i 
henhold til gjeldende bestemmelser i Kommunedelplan 
for Årnes. 
 

En kombinasjon av få eiere og god størrelse på tomtene 
tilsier at dagens eierstruktur ikke skal være til hinder for 
en samlet utvikling av området. 

Eiendomsstruktur Fortettings- og transformasjonspotensiale 

Boligblokk med noe næring  
Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         80 %
Valgt prinsipp for studiet  

Prinsipp - middels

I prinsipp-middels legges et sluttet kvartal rundt hele 

tomten i 4 etasjer. Stor åpen bakgård. 

Areal delområde    36 600 m2
Områdeutnyttelse   91 %
% BYA    28 %
Bebygd areal tomt nord   10 397 m2 
% BRA tomt nord    160 % 
Boligandel tomt nord   80 %
Antall boliger tomt nord   197
Bolig per dekar tomt nord   14

Prinsipp - høy

I prinsipp-høy legges bebyggelse mot Fv. 177, Øvre 
Hagaveg og jernbanen. Lamellbebyggelse sentralt på 

tomten. 

Areal delområde    36 600 m2
Områdeutnyttelse   93 %
% BYA    29 %
Bebygd areal tomt nord   10 568 m2 
% BRA tomt nord    166 % 
Boligandel tomt nord   80 %
Antall boliger tomt nord   203
Bolig per dekar tomt nord   14

Prinsipp - lav

I prinsipp-lav legges en lamell ut mot Fv. 177, med åpen 
lamellbebyggelse i bakkant. 

Areal delområde    36 600 m2
Områdeutnyttelse   84 %
% BYA    28 %
Bebygd areal tomt nord   8 269 m2 
% BRA tomt nord    142 % 
Boligandel tomt nord   80 %
Antall boliger tomt nord   173
Bolig per dekar tomt nord   12

Utbyggingspotensiale - 3 prinsipper for organisering av bebyggelse med lik høyde 

Nord 

Nord 

Nord 

9. delområde 3 9. delområde 3 

Privat

Kommune/fylkeskommune 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes10. delområde 4

Delområdet er totalt 29,2 daa. Eksisterende bebyggelse 
har et fotavtrykk på 4 570 m2, som gir en områdeutnyttelse 
på 24 %. Delområdet ligger i sin helhet mindre enn 600 m 
fra Årnes stasjon. 

Bebyggelsen langs Øvre Hagaveg henvender seg mot 
gaten og gir et gatepreg, men det er langt mellom husene. 
Mellomrommene mellom eksisterende bygg benyttes til 
parkering eller ligger som åpne grøntområder.  

Bekkelia er atkomstveg til et mindre område med spredt 
eneboligbebyggelse. Bekkelia ender i et grøntområde 
mellom Svarverudvegen og Øvre Hagaveg. 
Mot Drognestoppen ligger et næringsbygg som avgrenser 
delområdet mot sør. 

Dagens situasjon Gjeldende planstatus 

Eksisterende situasjon delområde 4 sentrum 

Areal delområde    29 200 m2
Bebygd areal    4 570 m2 
Ikke bebygd areal   24 630 m2 
Områdeutnyttelse   24 %

Bekkelia - delområde 4 - sentrum 10

Eiendommene mot Øvre Hagaveg er i kommuneplanen 
avsatt til sentrumsformål. Eksisterende boligområder i 
Bekkelia er avsatt til boligformål. 

Reguleringsplan for Øvre Hagaveg 14 (Fys-ark), vedtatt 
17.11.2015, åpner for bebyggelse i 4 etasjer avsatt til 
bolig, forretning og kontor. Bebyggelsen avgrenses med 
byggelinje mot Øvre Hagaveg. 

Trafikkanalyse fra Norconsult fra 2013 foreslår å føre Øvre 
Hagaveg inn i rundkjøringen på Vormsundvegen som et 
avbøtende tiltak, ettersom avstanden mellom kryssene 
på Vormsundvegen er liten. Dette er vurdert som et 
mulig tiltak i kommende rullering av Kommunedelpaln for 
Årnes. Grepet vil ha betydning for tomtearronderingen i 
området og er tatt hensyn til i denne analysen. 

10. delområde 4

4
4
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De i alt 8 eiendommene langs Bekkelia er eneboligtomter 
på rundt 1 daa. En utvikling av mer bymessig bebyggelse 
på disse arealene krever samordning mellom flere parter. 
Dersom områdets status endres i forbindelse med 
rullering av kommuneplanen, er dagens eierstruktur lite 
egnet for å sette i gang raske transformasjonsprosesser. 
Det må forventes at en transformasjon langs Bekkelia kan 
ta tid.

Eiendomsstruktur 

En utvikling av Drognesjordet vil gi større 
boligkonsentrasjoner sør i Årnes. Overgangen mellom 
bolig- og sentrumsområder bør tydeliggjøres og Øvre 
Hagaveg må utvikles som en gate. En definert byggelinje 
mot Øvre Hagaveg med vesentlig høyere utnyttelse enn i 
dag, vil bygge opp under dette.

Ettersom dagens bebyggelse allerede henvender seg 
mot gaten, kan gatekarakteren forsterkes ved å fullføre 
byggelinjen. Økt boligutvikling i de sørlige deler av Årnes 
kan gi et kundegrunnlag for handel- og næring i første 
etasje langs Øvre Hagaveg. Ny gangforbindelse under 
jernbanen mot Nedre Hagaveg vil også knytte Øvre 
Hagaveg til utviklingsområdene langs Glomma. 

Det bør vurderes om eksisterende spredt 
eneboligbebyggelse i Bekkelia bør utvikles med en høyere 
utnyttelse enn i dag. Selv om dette er områder definert 
som boligbebyggelse i kommuneplanen, vurderes disse 
områdene som for verdifulle for en så lav utnyttelse. 
Området inngår derfor som transformasjonsarealer i 
denne analysen. 

Fortettings- og transformasjonspotensiale 

Boligblokk med noe næring  
Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         80 %
Valgt prinsipp for studiet  

Prinsipp - middels

I prinsipp-middels fortettes byggelinjen mot Øvre Hagaveg 
ytterligere. 

Areal delområde    29 200 m2
Områdeutnyttelse   73 %
Bebygd areal    7 178 m2 
% BYA    25 %
% BRA    73
Boligandel    80 %
Antall boliger    205
Bolig per dekar   7

Prinsipp - høy

Prinsipp-høy viser en total transformasjon av eksisterende 
bebyggelse der næringsbygg erstattes av nye boligblokker. 

Areal delområde    29 200 m2
Områdeutnyttelse   86 %
Bebygd areal    7 079 m2 
% BYA    24 %
% BRA    86
Boligandel   80 %
Antall boliger    242
Bolig per dekar    8

Prinsipp - lav

I prinsipp-lav erstattes eksisterende småhusbebyggelse av 

boligblokker. Byggelinjen mot Øvre Hagaveg fortettes. 

Areal delområde    29 200 m2
Områdeutnyttelse   63 %
Bebygd areal   6 237 m2 
% BYA    21 %
% BRA    63
Boligandel    80 %
Antall boliger   178
Bolig per dekar    6

Utbyggingspotensiale - 3 prinsipper for organisering av bebyggelse med lik høyde 

10. delområde 4 10. delområde 4

Privat

Kommune/fylkeskommune 
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Med utgangspunkt i den overordnete vurderingen 
av byggehøyder i kapittel 4, er også vurdert om 
byggehøydene innenfor delområdet kan økes utover 
gjeldende bestemmelser. Delområde 3 og 4 vurderes 
samlet. 

Arealene rundt Årnes meieri ligger sentralt, samtidig 
som tomten ligger lavere i terrenget enn bygulvet i 
Stasjonsbyen. Området er derfor vurdert til å tåle høyere 
byggehøyder enn det gjeldende bestemmelser legger 
opp til. Ved å legge høy og relativt sammenhengende 
bebyggelse ut mot Fv. 175, oppnås gode miljøforhold på 
bakenforliggende tomter. Bebyggelsen skaleres ned mot 
eksisterende bebyggelse. 

Vurdering av byggehøyder i delområde 3 og 411

  

N

11. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

Perspektivet viser tilsvarende standpunkt 
som fotoet over, men med byggehøyder 
tilsvarende gjeldende høydebestemmelser i 
Kommundelplan for Årnes. 

Perspektivet viser tilsvarende standpunkt som 
perspektivet over, men med byggehøyder i 
spennet 3-8 etasjer. Den høyeste bebyggelsen 
legges på tomtene ut mot Fv. 175, som utgjør et 
tyngdepunkt av de områdene som er vurdert i 
denne analysen. 

3

4

                           

                               

                               

Fotostandpunkt

Gjeldende bestemmelser 

Høydevariasjon 

forbindelse

Utbyggingsforslag 
3 - 8 etasjer 

uterom

  



SKOLEGATE

SILO

 A

B

C

ÅRNES KIRKE ÅRNES STASJON

100 METER

 A

B

B

C

C

 A

GLOMMA

ÅRNES KIRKE AMFI

 A

 B

 C

ÅRNES BRU
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Utbyggingsvolum delområde 3 (gule bygg) Utbyggingsvolum delområde 4 (gule bygg) 

Utbyggingseksempelet gir et bygningsvolum på 13 600 
m2 (gule bygg), som ligger midt mellom prinsipp lav og 
middels i fortettingsanalysen. 

Tilsvarende blir utbyggingsarealet 15 800 m2 dersom 
utbyggingseksempelet har en jevn byggehøyde på 5 
etasjer. 

Utbyggingseksempelet gir et bygningsvolum på 19 200 
m2 (gule bygg), som ligger midt mellom prinsipp lav og 
middels i fortettingsanalysen. 

Tilsvarende blir utbyggingsarealet 19 000 m2 dersom 
utbyggingseksempelet har en jevn byggehøyde på 5 
etasjer. 

Delområde 3

8 etg  6 %
7 etg  7 %
6 etg  5 %
5 etg  14 %
4 etg  33 %
< 4 etg  35%

Delområde 4

7 etg  3 %
6 etg  6 %
5 etg  12 %
4 etg  64 %
< 4 etg  15 %

Etasjehøyder - andel av ny bebyggelse 

11. analyse av byggehøyder - delområdenivå  11. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

3 4
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Delområdet er 55 daa og er nær 500 m langt, og ligger i sin 
helhet innenfor en radius på 1 km fra jernbanestasjonen. 
Delområdet ligger i tilknytning til områder der dagens 
befolkningstetthet er høy. Ny boligbebyggelse innenfor 
delområdet vil derfor gi god sammenheng til eksisterende 
bosettingsmønster. 

Området har atkomst fra Nedre Hagaveg. Det er etablert 
separat gangvei langs Nedre Hagaveg mot sentrum. 
Området er flatt, har gode solforhold, og er delvis 
eksponert mot Glomma i vest. 

Dagens bebyggelse består av store næringsbygg for 
plasskrevende varehandel og lagervirksomhet. Det pågår 
utbygging av leilighetsblokker i 4 etasjer på tomtene mot 
Glomma. 

Dagens bebyggelse har et fotavtrykk på 17 220 m2, men 
er av begrenset betydning, ettersom området i sin helhet 
er tenkt transformert til andre formål. 

Eksisterende situasjon delområde 5 sentrum 

Areal delområde    55 000 m2
Bebygd areal    17 220 m2 
Ikke bebygd areal   37 780 m2 
Områdeutnyttelse   73 %

Dagens situasjon

Delområdet er  avsatt til  sentrumsformål i  
Kommunedelplan for Årnes, med bestemmelser om at ny 
bebyggelse ikke skal overstige 4 etasjer. 

Området omfattes av reguleringsplan Årnes strand – 
Årnes brygge vedtatt 14.9.2004. Reguleringsplanen 
tillater at maksimalt 30 % av bebyggelsen oppføres i 
5 etasjer for deler av området som inngår i planen. For 
utvalgte områder i tilknytning til verneverdig bebyggelse 
gjelder strengere høydebestemmelser. For øvrig gjelder 
kommunedelplanens bestemmelser om 4 etasjer. 

Gjeldende planstatus

Nedre Hagaveg - delområde 5 - sentrum 12

12. delområde 5 

5
5
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Området har en sentral beliggenhet og er egnet for 
boligutvikling. Nye boliger vil bidra til en sentrumsutvidelse 
mot sør med god kobling til dagens bosettingsmønster.

Gangavstand til Årnes skole er 1,7 km og det ligger ikke 
barnehager i tilknytning til området. Ettersom området 
er stort og det kan bidra med mange boliger, bør det 
parallellt med en utbygging vurderes om det også bør 
tilrettelegges for sosial infrastruktur og noen offentlige 
funksjoner. 

Nye boligprosjekter som er under bygging, består av  
lamellbebyggelse i 4 etasjer der områdene mellom 
byggene er avsatt til parkområder med turveier, 
parkeringsarealer og atkomstveier. Områdets åpenbare 
kvaliteter ligger i nærheten til Glomma og visuelle 
forbindelser til Glomma bør ivaretas.

Ny bebyggelse bør åpne for en større variasjon i 
uterommene, med større differensiering av offentlige, 
halvoffentlige og private arealer. Området kan med hell 
utvikles med kombinasjoner av rekkehus og leilighetsbygg 
for oppnå slik variasjon. 

Fortettings- og transformasjonspotensiale 

Transformasjonsområdet består av få og store 
eiendommer, noe som er gunstig for å samordne 
utbygging og oppnå gode helhetsgrep. 

Eiendomsstruktur 

Boligblokk/rekkehus  
Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         90 %
Valgt prinsipp for studiet  

Prinsipp - middels

Areal delområde    55 000 m2
Bebygd areal    13 169 m2 
% BYA    24 %
% BRA    88 % 
Boligandel    90 %
Antall boliger   474
Bolig per dekar    9

Prinsipp - høy

Prinsipp-høy viser sammenhengende 
kvartalsbebyggelse i 4 etasjer. 

Areal delområde    55 000 m2
Bebygd areal    15 925 m2 
% BYA    29 %
% BRA    107 % 
Boligandel    90 %
Antall boliger   573
Bolig per dekar    10

Areal delområde    55 000 m2
Bebygd areal    12 640 m2 
% BYA    23 %
% BRA    60 % 
Boligandel    90 %
Antall boliger   329
Bolig per dekar    6

Tomtene mot Nedre Hagaveg etableres som 
halvkarrèer i 4 etasjer, med åpne fellesområder i 
midten. Rekkehus i 2 etasjer mot Glomma. 

Prinsipp-middels viser lamellbebyggelse organ-
isert som små tun. Ny bebyggelse i 4 etasjer. 

Prinsipp - lav

Utbyggingspotensiale - 3 prinsipper for organisering av bebyggelse med lik høyde 

12. delområde 5 12. delområde 5 

Private 

Kommune/fylkeskommune 



70 71

Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes10. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

Med utgangspunkt i analysene i kapittel 4, er det vurdert 
om byggehøydene innenfor delområdet kan økes utover 
gjeldende bestemmelser.

For å vurdere byggehøyder er det utarbeidet et 
utbyggingseksempel som går lenger i detaljering enn 
prinsippene fra fortettingsanalysen. Utbyggingeksempelet 
innfører variasjon i bygningstypologi med rekkehus og 
boligblokker. 

Utbyggingseksempelet innlemmer også deler av felt B2 
(Glomma boligpark) i reguleringsplan for Årnes strand og 
Årnes brygge, og avviker derfor noe fra avgrensningen i 
prinsippene på s. 69.  

Vurdering av byggehøyder i delområde 513

N

Variert typologi 
opptil 4 etasjer 

uterom

10. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

Perspektivet viser samme standpunkt 
som fotoet over, men med byggehøyder 
tilsvarende gjeldende høydebestemmelser i 
Kommundelplan for Årnes. 

Perspektivet viser tilsvarende standpunkt, 
men med bebyggelse som varieres i høyde og 
typologi. 

forbindelser 

3

                           

                               

                               

Fotostandpunkt

Gjeldende bestemmelser 

Høydevariasjon 



 A

B

B

C

C

 A

 A

B

B

C

C

 A
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Delområde 5 skiller seg ut fra de andre delområdene  
ved at det er et stort område som kan transformeres. 
Samtidig er endringsprosessen allerede i gang ved at 
første bygningsrekke mot Glomma er bygget ut med 
blokker i 4 etasjer. Områdets størrelse og beliggenhet gir 
noen hovedproblemstillinger som også har betydning for 
byggehøyder:

• Skal området utvikles som et boligområde eller skal også 
andre funksjoner inn? 

• Hvordan skal gatesystemet utvikles slik at gang- og 
siktakser ivaretas?

• Hvordan skal det skapes indre kvaliteter for nye 
boliger? – alle boligene vil ikke ha direkte tilgang til 

rekreasjonsområdene langs Glomma. 
• Hvordan kan ulike boligtypologier bidra til variasjon, både 

i befolkningen som skal bo her, og en romlig og visuell 
variasjon i området? Området er så stort at en videreføring 
av dagens utbygging etter bestemmelsene i gjeldene 
reguleringplan, kan gi et for homogent boligområde. 

Vurdering av byggehøyder kan ikke isoleres, før det 
er gjennomført et planarbeid som ser hele området 
under ett, og som vurderer høyder og volum mot andre 
kvalitetskriterier og øvrige behov i området. Før dette 
planarbeidet er utført anbefales det ikke å tillate økte 
byggehøyder utover de gjeldende høydebestemmelsene 
for området. 

13. analyse av byggehøyder - delområdenivå  

Ny bebyggelse gir 38 000 m2 utbyggingsareal. Dette er 
noe mindre enn prinsipp middels i fortettingsanalysen. 

Utbyggingsvolum delområde 5 (grønne bygg) 

 A  A
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Oppsummering delområder i sentrum 14

Prinsipp lav
Dagens situasjon 

Prinsipp middels Prinsipp høy

810 boliger / 103 000 m2  bebyggelse 

1 060 boliger / 136 000 m2  bebyggelse 1 220boliger / 154 000 m2  bebyggelse 

14. oppsummering sentrum 

Utbyggingsforslag 
1 050 boliger / 127 000 m2  bebyggelse 

Kartene viser dagens situasjon og en sammenstilling av 
alle delområdene med henholdsvis prinsipp lav, middels 
og høy fra fortettingsanalysen. 

Kartet viser en sammenstilling av alle delområdene 
dersom utbyggingsforslaget legges til grunn. 

Utbyggingsforslaget er en ytterligere detaljering av 
prinsippene fra fortettingsanalysen. 
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Perspektiv - utbyggingsforlsaget vist i sammenheng. 

14. oppsummering sentrum 14. oppsummering sentrum 
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DELOMRÅDE 6-8

NYE
BOLIGOMRÅDER 

nye boligområder 
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Området er 21,4 daa og består hovedsakelig av dyrket 
mark. Det står en enebolig på feltet, og delområdet 
ligger 850 meter i luftlinje fra Årnes stasjon. Det er ingen 
bussholdeplass i tilknytning til området. 

Terrenget er flatt, men stiger øst for Øvre Hagaveg. Det 
åpne åkerlandskapet preger området i dag, men dette vil 
endres når Drognesjordet utvikles. 

Området ligger i en overgangssone mellom boligområder 
med spredtbygd karakter, og mer bymessig bebyggelse 
som henvender seg mot gaterommet i Øvre Hagaveg. Mot 
sentrum er Øvre Hagaveg opparbeidet med gateprofil 
med trerekker, fortau og langsgående sykkelveg, som 
gir god forbindelse mot Årnes sentrum for gående og 
syklende. Forbi området har Øvre Hagaveg vegutforming.

Området ligger sentrumsnært i et område med mye 
pågående utvikling. Feltet bør ha relativt høy utnyttelse 
grunnet nærhet til sentrum. Ettersom området er stort 
kan det være aktuelt å innføre flere bebyggelsestypologier 
for å skape variasjon i demografi og bebyggelsesstruktur. 
I eksempelsamlingen er det derfor foreslått både 
leilighetsbygg og tett rekkehusbebyggelse for delområdet.  

I kapittel 14 vises det til byggeprosjekter der utnyttelsen 
varierer fra %BRA= 62 - 160. Avhengig av hvilken utnyttelse 
som legges til grunn vil dette gi anslagsvis 130 - 340 nye 
boliger innenfor delområdet.  

Delområdet berører tre eiendommer som er i privat eie. 

Dagens situasjon Eiendomsstruktur 

Fortettings- og transformasjonspotensiale 

Området er uregulert, men er avsatt til fremtidig 
boligformål i kommuneplanen. I Områdereguleringsplan 
for Drognesjordet er det regulert rundkjøring i Øvre 
Hagaveg med ny atkomstveg mot vest. 

Gjeldende planstatus

Delområde 6 - nye boligområder 15

Boligblokk/rekkehus  

Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         100 %
Valgt prinsipp for studiet  

15. Delområde 6 15. delområde 6

Private 

Kommune/fylkeskommune 
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Dagens situasjon Eiendomsstruktur 

Runni - delområde 7 - nye boligområder 16

Området er uregulert, men er avsatt til fremtidig 
boligformål i kommuneplanen. 
Dette avviker noe fra Kommunedelplan for Årnes der den 
nordligste teigen er avsatt til offentlig formål. 

Delområdet er i alt 17,1 daa og består av eldre bebyggelse 
som benyttes som verksted og lager. 
Området ligger sentralt i gangavstand til Årnes sentrum og 
i umiddelbar nærhet til Årnes skole, Runni ungdomsskole 
og Nes bo- og servicesenter. Det er også kort vei til Nes 
videregående skole sør for Seterstøavegen. 

Avstanden til Årnes stasjon overstiger ikke 850 m, 
og området ligger rett ved bussholdeplassen «Runni 
ungdomsskole». 

Nord for området ligger Runni næringsområde som skal 
videreutvikles med hovedatkomst fra nord. Atkomst til 
delområde 7 via Runnivegen vil derfor være skånet for 
eventuell økt trafikk til næringsområdet. 

Området eies i sin helhet av Nes kommune, som gir 
muligheter for gode helhetsgrep. 

Gjeldende planstatus

16. delområde 7 

Privat

Kommune/fylkeskommune 
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Fortettings- og transformasjonspotensiale 

§ 2.1 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 
fastsetter at B9 skal ha en boligtetthet på minimum 3 
boliger per dekar. En tilsvarende boligtetthet for hele 
området vil gi minimum 51 boliger totalt.

Området ligger sentralt med kort gangavstand til Årnes 
stasjon, skole og barnehager, og har gode solforhold.  
Lokaliseringen tilsier at området bør utvikles med 
større tetthet enn det kommuneplanen legger opp til. 
Prinsippene på neste side viser et mulig spenn fra 4 - 7 
boliger per dekar, avhengig av hvilken bebyggelsestypologi 
som legges til grunn. Prinsippene viser at det kan bygges 
64 - 122 boliger, gitt forutsetninger om 100 % boligandel 
og gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 100 m2. 

Prinsipp - middels

I prinsipp-middels kombineres rekkehus og boligblokker. 
Byggehøyder er 2 - 4 etasjer.  

Areal delområde    17 200 m2
Områdeutnyttelse   54 %
Bebygd areal    2 514 m2 
% BYA    15 %
% BRA    54
Boligandel    100 %
Antall boliger    101
Bolig per dekar    6

Prinsipp - høy

Prinsipp-høy viser hele området utbygget med 
boligblokker i 3 og 4 etasjer.  

Areal delområde    17 200 m2
Områdeutnyttelse   65 %
Bebygd areal    3750 m2 
% BYA    22 %
% BRA    65
Boligandel   100 %
Antall boliger   122
Bolig per dekar    7

Prinsipp - lav

I prinsipp-lav etableres rekkehus i to etasjer, med mulighet 
for private og offentlige utearealer. 

Areal delområde    17 200 m2
Områdeutnyttelse   34 %
Bebygd areal   3 178 m2 
% BYA    18 %
% BRA    34
Boligandel    100 %
Antall boliger   64
Bolig per dekar    4

16. delområde 7 16. delområde 7 

Boligblokk/rekkehus  

Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         100 %
Valgt prinsipp for studiet  

Utbyggingspotensiale - 3 prinsipper for organisering av bebyggelse 
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Dagens situasjon Eiendomsstruktur 

Gjeldende planstatus 

Delområde 8 består av feltene B11, 12 og 13 definert i 
kommuneplanen, men de behandles som ett delområde 
i denne analysen. Området er totalt 66 daa. 

Delområdet består av dyrket mark og noe grasmark, og 
ligger inneklemt i eksisterende boligområde med spredt 
eneboligbebyggelse. De sørligste delene av området er 
skogkledt. Området er flatt med gode solforhold. 

Området ligger i den ytre delen av byggesonen mot 
jordbruksområdene som omkranser tettstedet. Det er 
omlag 1,7 km i luftlinje til Årnes stasjon, og området ligger 
i sin helhet innenfor en radius på 2 km fra togstasjonen. 
Det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Øvre 
Hagaveg, men den er smal og holder lav standard. Det 
er kort avstand til Nylænne bussholdeplass med avganger 
mot Årnes sentrum, men busstilbudet har lav frekvens. 

Området er uregulert. 

I kommuneplanens arealdel er områdene avsatt til 
konsentrert småhusbebyggelse med et samlet anslag for 
de tre tomtene på 60 boenheter. 

Delområdet eies av to private grunneiere. Det kreves 
ikke omfattende samordning mellom grunneiere for å 
utvikle området.  

Delområde 8 - nye boligområder 17

Rekkehus/enebolig  

Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         100 %

Fortettings- og transformasjonspotensiale 

I henhold til føringer i Regional plan ligger delområdet 
utenfor anbefalt gangavstand til Årnes stasjon. 
Busstilbudet forbi tomten har lav frekvens og er lite 
attraktivt. Området ligger imidlertid innenfor grønn 
strek i kommunedelplanen, der utviklingshensyn skal 

i mer sentrumsnære områder er utnyttet. Anslaget i 
kommuneplanen på totalt 60 boenheter, vil være en 
lav utnyttelse av dyrket mark, men dersom tomten skal 
utvikles nå, bør en utnyttelse tilsvarende anslaget i 
kommuneplanen, eller noe høyere, legges til grunn. 

17. Delområde 8 17. delområde 8

Valgt prinsipp for studiet  

vektlegges sterkere enn hensynet til jordvern. Føringer 
fra Regional plan og hensyn til samordnet areal- og 
transportplanlegging, tilsier at området ikke bør utvikles 
før boligpotensialet på mer sentrumsnære tomter er 
utnyttet. 

Delområdet består i hovedsak av dyrket mark. Generelt 
kan man si at boligutvikling på dyrkbar jord bør ha høy 
utnyttelse for å forsvare utbyggingen. På den annen side 
tilsier områdets beliggenhet i utkanten av byggesonen en 
lavere utnyttelse.  

Eksempelet som det henvises til for dette området er et 
tett rekkehusområde med en utnyttelse på %BRA=62, som 
vil gi totalt 270 boliger. Skal en så høy utnyttelse legges 
til grunn bør området utvikles etter at boligpotensialet 

Privat

Kommune/fylkeskommune 
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DELOMRÅDE 9

VOLUMSTUDIE 
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Området er 66 daa og brukes i dag som idrettsanlegg. 
Arealene mot Fv. 175 består av dyrket mark. Bruksendring 
til boligformål forutsetter at idrettsanlegget flyttes i  
henhold til fremtidige arealformål i kommuneplanen. 

Delområdet ligger inne i eksisterende boligområder 
dominert av spredt eneboligbebyggelse. Området 
grenser til offentlige formål som Nes videregående skole 
og Nes sykehjem. Ved Neshallen er nytt badeanlegg under 
etablering. Det går to kraftlinjer gjennom området. 

Området stiger fra Fv. 175 og det er gode solforhold, men 
arealene nær fylkesveien er støyutsatt. Støykartlegging 
fra Statens vegvesen viser et belte langs vegen i om lag 
70 meters bredde som ligger i gul støysone (Lden>55db). 
Støykartleggingen er basert på trafikk i år 2025. 

Avstand til Årnes stasjon er ca. 600 m i luftlinje. 
Gangavstand vil variere med rutevalg, men det er gode 
forbindelser til sentrum via Salemsvegen og opparbeidet 
gang- og sykkelveg langs Fv. 175. Det er god tilgang til 
bussholdeplassene Helsesenteret og Nes videregående 
skole. 

Området er uregulert, men er avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse i kommuneplanen. 

Dagens situasjon Gjeldende planstatus 

I kommuneplanens arealdel står følgende om området: 

“Ved å flytte idrettsanlegget og gjøre plass til boliger i dette 
området, gis det mulighet for sentrumsnære boliger med 
gå- og sykkelavstand til daglige gjøremål i Årnes sentrum. 
Området ligger innenfor gåavstand til alle daglige 
gjøremål som skole, barnehager, sentrumsfunksjoner og 
kollektivtilbud for tog og buss.

Det legges opp til høy arealutnytting og variert boligtilbud 
tilpasset fremtidig befolkningssammensetning. Det er 
estimert om lag 300 boenheter. Utnyttingsgrad, herunder 
antall boligenheter og leilighetstyper skal fastsettes i 
reguleringsplan. På deler av område må det avklares 
behov for støyskjermingstiltak”. 

Årnes stadion - delområde 9 - nye boligområder 18

18. delområde 9

Dagens situasjon - Område

8
8

9
9
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Idrettsanlegget eies av Raumnes og Årnes idrettslag. 
Arealene nord i området mot Fv. 175 er i privat eie. Få 
eiere og store eiendommer gjør området egnet for 
utvikling av gode helhetsgrep. 

Delområdet er godt egnet for utbygging med kort avstand 
til skole, barnehager, sentrumsfunksjoner og eksisterende 
kollektivtilbud. God lokalisering i kort avstand til skole 
og barnehager tilsier en bebyggelsestypologi tilpasset 
barnefamilier. Rekkehus og lavblokker er lagt til grunn for 
denne analysen. Gode og trygge utearealer og tilstrekkelig 
antall leiligheter på bakkeplan, blir viktige prinsipper for 
utvikling av området. 

Eiendomsstruktur Utbyggingspotensiale 

Boligblokk/rekkehus  

Bebyggelsestypologi: 

Boligandel:         100 %
Valgt prinsipp for studiet

Dagens situasjon - diagram

Flyfoto
Området brukes idag til idrettsformål. 
Dyrket mark mot fylkesvegen. 

Ankomst
Gangvei til sentrum i vest. Bilvei fra 
sør. Ny adkomst fra nord må sees 
i sammenheng videre utvikling i 
området. 

Bebyggelse
Nabolaget domineres  av spredt 
eneboligbebyggelse.

Vegetasjon
Landbruk i vest og tett beplantning i 
nord. Bør bevares.

Terreng
Terrenget faller ca 8 meter mot 
nordvest.

Støy
Gul støysone strekker seg ca. 70m  
inn på tomten. Terrenget stiger og 
det er utfordrende å støyskjerme nye 
boliger. 

70 m

18. delområde 9 18. delområde 9

Private 

Kommune/fylkeskommune 
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Analyse - boligtypologi og utnyttelsesgrad 

I kommuneplanen legges det opp til en høy 
utnyttelse og et variert boligtilbud tilpasset fremtidig 
befolkningssammensetning. Kommunens anslag er på 
300 boliger.

Hvis området bebygges med bare eneboliger og/eller 
rekkehus så oppfylles ikke kommunens ønske om antall 
boliger og variert boligtilbud.

Etableres bare leilighetskvartaler så oppfylles kommunes 
anslag, men boligtypologien passer dårlig inn i nabolaget 
som idag består av småskala eneboligbebyggelse. 
Et homogent leilighetsområde vil ikke tiltrekke seg 
barnefamilier i den grad som er ønskelig. 

ENEBOLIGER 
1,5  ETASJER

44 BOLIGER

KVARTAL
3  ETASJER

340 BOLIGER

REKKEHUS 
2,5  ETASJER

103 BOLIGER

Forslag - Bebyggelse

For å nå målsettingene for området foreslås en variert 
bebyggelsestypologi, med en kombinasjon av lav 
tunbebyggelse rundt noen indre gårdsrom (3 etasjer),   
tomannsboliger på 3,5 etasjer og rekkehus (2,5 etasjer). 
Området får en stedstilpasset bebyggelse og et variert 
boligtilbud. 

REKKEHUS 
2,5  ETASJER

BOLIGTYPOLOGI

TOTALT 300

200

KVM BOLIG ANTALL BOLIGER KVM TYPOLOGI

35

180-240 28

60-180

7000

5880

19 263

32 143

237

TOMANNSBOLIG
3,5  ETASJER

LEILIGHET
3  ETASJER

18. delområde 9 18. delområde 9



Forslag - Plan
B

B

A

N

  

50m0m 100m

  

TEGNFORKLARING

delområde

bilvei

offentlig

felles

privat

SP
OR

TS
VE

GE
N

SALEMSVEGEN

JOSEFINEGATE

SE
TE

RST
ØAV

EG
EN

KJU
U

SH
AG

ENB8

ÅRNES KIRKESPORTSVEGEN SETERSTØAVEGENGANG  OG SYKKELVEIDROGGEVEGEN

SALEMSVEGENKJUUSHAGEN GANG  OG SYKKELVEI GANG  OG SYKKELVEI GANG  OG SYKKELVEI GANG  OG SYKKELVEI

B8

TUNBEBYGGELSE REKKEHUS 

B8

TUNBEBYGGELSE TOMANNSBOLIG 

96 97

Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes

ADKOMST
Til og fra sentrum bruker beboerne de eksisterende gang 
og sykkelveiene i sørvest. For å bedre tilgjengeligheten til 
området foreslås en ny adkomstvei fra nordøst, ved å koble 
Sportsveien til Kjuushagen. Terrenget må bearbeides 
både i og utenfor området. Det foreslås også en gang- og 
sykkelvei over Seterstøaveien som en ny forbindelse mot 
Årnes kirke.

BEBOERSAMMENSETNING 
De forskjellige boligtypologier; leilighet, rekkehus og 
tomannsbolig, har forskjellige størrelser og kvaliteter og 
vil tiltrekke seg ulike alders- og beboergrupper.

KONTEKST
Den nye bebyggelsen har høyere utnyttelse enn 
omkringliggende bebyggelse, men byggehøydene trappes 
ned mot sør for bedre tilpassing til skalaen i området. 
Gatene løper primært nord-sør og kobler seg sammen 
med eksisterende gatenett.

PARKERING
Det legges opp til parkeringskjeller for alle nye boliger 
med atkomst fra Sportsveien. Øvrige veier er tenkt 
som attraktive og grønne gang og sykkelveier uten 
gjennomfartstrafikk og gateparkering. 

Forslag - Beskrivelse

Forslag - Snitt

STØY
Samtlige boliger ligger utenfor gul støysone og minst 70 
meter fra fylkesveien. Det bør utarbeides støyberegninger 
for å avdekke behov for eventuelle skjermingstiltak. 

SOL
Området ligger høyt og har gode solforhold. Samtlige 
beboere får tilgang til solrike uterom hele dagen. 
Omkringliggende nabolag får ikke dårligere solforhold 
med unntak av de nærmeste eneboligene øst og vest for 
området som mister henholdvis noe kvelds- og morgensol. 

VEGETASJON
Den tette vegetasjonen i nord beholdes. Skogen 
bidrar også med en egen karakter og gir et mangfold i 
uterommene i området. 

UTEROM- OFFENTLIGT PRIVAT
I tunbebyggelsen deler beboere på solrike og beskyttede 
innegårder. Det vil også være mulig å etablere 
private balkonger og mindre hager på bakkeplan. I 
tomannsboligene har de en større hage mot vest og en 
mindre forhage i øst. I rekkehusene har boligen privat 
hage i sør og en mindre forhage i nord. Området bygges 
sammen av et større parkdrag med plass for felles 
lekeplasser. 

A

B

A

B

A

18. delområde 9 18. delområde 9
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21. mars 
kl. 9

21. mars 
kl. 13

21. juni
kl. 13

21. juni 
kl. 9

Sol/Skygge

21. juni
kl. 17

21. juni
kl. 20

21. mars 
kl. 17

18. delområde 9 18. delområde 9

Solrose for 60 grader nord. Gul angir 
solgangen om sommeren. Oransje vår 
og høst og rød angir vinter. 
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GODE EKSEMPLER 



Voksenhagen borettslag er et boligområde med 50 
rekkehusleiligheter på Voksen i Oslo. Området grenser 
mot Landingsveien i vest, friområde i øst og er beliggende i 
slakt hellende terreng mot syd og øst. Bebyggelsen består 
av hvitpussede murhus i enkelt kubisk formspråk. Husene 
er organisert slik at de skaper variasjon i uterommene og 
er bl.a. med på å danne rom rundt mindre tun. En hovedvei 
slynger seg på langs mellom bebyggelsen. Tunene har 
forskjellig form, størrelse og innhold, med sittegrupper, 
benker, sandkasser og inviterer til forskjellig bruk. Atkomst 
til boligene går via tunene. Stier fra boligområdet knytter 
seg til gangsti i friområdet og skaper forbindelser også på 
tvers av området.

Eksisterende vegetasjon i randsonen er søkt bevart på 
best mulig måte og ny beplantning er tilført i form av 
blomstrende frukttrær, hekker, bærbusker, stauder, 
prydgress, klatreplanter og gressflater. Overflatevann 
ledes i vannrenne langs hovedveien via lekeplass med 
vannlek, gjennom området og til fordrøyningsmagasin. 
Alle boligene har takterrasse og utgang til egen hagedel. 
For å skjerme beboerne fra støy fra veien er det bygget 
en støyvoll i form av en torvvoll, noe som også bidrar til å 
skape frodighet. Det er lagt opp til tilnærmet bilfritt miljø 
med felles underjordisk garasjekjeller.

Kilde: Grindaker.no (landskapsarkitekt for prosjektet)
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Område 5 og 6 bør bygges ut med relativt høy utnyttelse, 
men rekkehus i kombinasjon med leilighetsbygg kan skape 
variasjon i bebyggelsesstruktur og demografi i områdene. 
Radiorækkerne i København er et vellykket eksempel på 
rekkehus med høy utnyttelse som passer inn i bymessige 
omgivelser, tilsvarende sentrumsområder i Årnes.  
Det er foreslått en variert bebyggelse på delområde 
9, bestående av lavblokker, rekkehus og mindre 
leilighetsbygg. Radiorækkerne er et relevant eksempel for 
på en tett rekkehustypologi innenfor området. 

19. eksempelsamling 

Radiorækkerne er 86 moderne og miljøvennlige rekkehus 
i Ørestad Nord. Inspirationen til Radiorækkerne er 
hentet fra klassiske engelske Townhouses, en byggestil 
vi også kjenner fra Kartoffelrækkerne og Humleby. I 
beste Townhousestil har hver enkelt rekkehus både 
for- og bakhage, og generelt er det tenkt familievennlig 
med grønne felles- og oppholdsarealer. Det oppføres for 
eksempel små torg og stisystemer, som forbinder husene 
og en lekeplass, hvor barn kan leke i sikker avstand fra 
trafikken.

19.1 Rekkehustypologier - Radiorækkerne i København 

Tomt: 11.070 m2
Antall boliger: 86
Gjennomsnitt størrelse brutto: 115 - 125 = 120 m2
Etasjer: 3

Unik kombination af by, hus og grønne arealer
Med kun 1,5 km til Rådhusplassen, men likevel et stykke 
fra byens tunge trafikk, forener Radiorækkerne by- og 
familieliv i grønne omgivelser. Kvartalet rundt boligene 
er bilfritt, da parkering foregår utenfor. Med grøntarealer, 
parker og havnebadet på Islands Brygge i nærheten, har 
boligene en fantastisk beliggenhet med høyt til himmelen, 
mens Bryggebroen og metroen skaper gode forbindelser 
til sentrum og gjør de 86 byhusene til en integreret del 
av byens puls. Det gir en unik kombinasjon av by, hus 
og grønne arealer - et trygt og godt miljø, tett på byens 
mange kulturelle tilbud.

Kilde: dac.dk

Gode eksempler 19

Antall m2 bebyggelse: 86 x 120 = 10.320 m2
TU = 10.320 / 11.070 = 0,9 (uten garasjer)
% BRA = 92

19. eksempelsamling 

Dersom det er ønskelig med en lavere utnyttelse for 
delområde 6, kan Voksenhagen i Oslo være et eksempel 
som fortsatt vil oppleves som en relativt tett boform. 

For delområde 8 kan Voksenhagen illustrere en øvre 
utnyttelsesgrad, dersom området bygges ut etter at 
sentrumsområder er fortettet. Dersom området bygges 
ut nå, anbefales en utnyttelse mer i tråd med gjeldende 
kommuneplan. 

Tomt: 11.440 m2 (blå strek) interne veier + uterom
Antall boliger: 50
Gjennomsnitt størrelse brutto: 130 - 155 = 142,5 m2
Etasjer: 2,5

19.2 Rekkehustypologier - Voksenhagen i Oslo 

Antall m2 bebyggelse: 7,125 m2
TU = 0,62
% BRA = 62

Arkitektens tekst Arkitektens tekst

5

6 6

9

8



Arkitektens tekst Arkitektens tekst
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Siden 1882 har Den Kongelige Porcelænsfabrik tronet 
på hjørnet af Smallegade og Søndre Fasanvej på 
Frederiksberg, men efter udflytningen af produktionen 
er der blevet plads til andre aktiviteter i de mange 
og forskelligartede fabriksbygninger. Udover boliger 
og serviceerhverv rummer området en afdeling af 
Copenhagen Business School (CBS), skolens internationale 
kollegium og faciliteter til virksomhederne Georg Jensen 
og Royal Scandinavia. For at holde historien i live har man 
ladet stel og brændemetoder fra porcelænsfabrikkens 
virke gå igen efter ombygningen. 

Målsætningen med Porcelænshaven har været at bevare 
så mange af de oprindelige bygninger som muligt, og 

Eksempelet Fasan Haven, er relevant for delområde 5, 6 
og 7, der leilighetsbygg kan opptre i kombinasjon med 
rekehustypologier. 
Eksempelet er også relevant for bebyggelse i øvrige 
sentrumsområder som delområde 3 og 4. Dersom 
delområde 2 transformeres i sin helhet kan eksempelet 
illustrere en mulig bebyggelsestypologi mot Skolegata og 
Rådhusgata. 

Tomt: 4.770 m2 
Antall boliger: 83
Gjennomsnitt størrelse brutto: 91 m2
Etasjer: 5

19.3 Bygårdstypologier - Fasan Haven i København 

Frederiksberg Kommune har i lokalplanen opstillet 
stramme regler for ombygningen - regler, der skal sørge 
for at Porcelænshaven passer ind i sine omgivelser. 
For eksempel anbefales det, at vinduer og døre males 
i ‘Frederiksberggrøn’. Træerne i området har også 
deres helt eget regelsæt. Mange af de eksisterende 
træer er siden 1882 blevet doneret og plantet af 
prominente udenlandske gæster under deres besøg 
på porcelænsfabrikken. Lokalplanen slår fast, at en del 
af træerne er bevaringsværdige eller ligefrem yderst 
bevaringsværdige og derfor højst må flyttes til et andet 
sted i området.

Kilde: Dac.dk

Antall m2 bebyggelse:  1.680 x 4,5 = 7.569 m2 
TU = 1,6
% BRA = 160

Eksempelet har noe lavere utnyttelsesgrad enn Fasan 
Haven, men kan illustrere en mulig utvikling av boliger 
i sentrumsområder og boligblokker i nye boligområder. 
Eksempelet viser bebyggelse i 2,5 - 3,5 etasjer, og vil gi 
høydevariasjon samtidig som bebyggelsen har en skala 
som vil passe godt inn på Årnes. I sentrumsområder 
vil denne bebyggelsehøyden være særlig aktuell ved 
fortetting mot eksisterende bebyggelse, for tilpasning til 
eksisterende byggehøyder. 
Eksempelet er også relevant for lavblokktypologien i 
delområde 6 og 9. 

Magnolia Husene er tegnet av JUUL | FROST Arkitekter for 
Sjælsø Gruppen. I området som kalles Porcelænshaven 
har de transformert eksisterende fabrikksbygninger 
til 106 moderne leiligheter og rekkehus, samt tegnet 
90 boliger i nybygg. De 18 nyoppførte rekkehus er på 
99 – 152 m 2 , som fordeler seg over 3 eller 4 etasjer. 
Beboerne får både hage med terrasse, balkong, franske 
altaner og takterrasse i én og samme bolig. 

Magnolia Husene II mottok en arkitekturpris fra 
Frederiksberg kommune i 2008 og juryens begrunnelse 
fremhever blant annet at: ”Bebyggelsen er et 
forbilledligt eksempel på, hvordan den traditionelle 
rækkehusbebyggelses kvaliteter kan indpasses i en intens 

bymæssig sammen hæng. Der er her skabt moderne 
boliger af høj arkitektonisk værdi, med lige adgang til den 
pul serende by og det rekreative landskabelige haverum 
– et dejligt sted at bo.”

Kilde: juulfrost.dk

Tomt: 3.600 m2 
Antall boliger: 28
Gjennomsnitt størrelse brutto: 162 m2
Etasjer: 2,5 - 3,5

19.4 Bygårdstypologier - Magnolia Husene i København 

Antall m2 bebyggelse:  4.525 m2 
TU = 4.525/3.600 = 1,25 (uten kjeller)
% BRA = 125

19. eksempelsamling 19. eksempelsamling 
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OPPSUMMERING 



8 etasjer 
7 etasjer 
6 etasjer 

5 etasjer 
4 etasjer 
<4 etasjer 
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20.1 Areal- og boligreserver

Fortetting- og transformasjonsanalysen viser at det er 
store arealreserver innenfor eksisterende byggesone i 
Årnes. Hvis vi legger de laveste utbyggingsprinsippene 
til grunn, viser analysen en boligreserve på i alt 810 
boenheter i sentrumsområdene, og tilsvarende 1 220 
boenheter dersom prinsipp - høy legges til grunn. 

For nye boligområder viser analysen at delområde 6 - 9 
samlet har en boligreserve på mellom 554 - 1032 boliger. 
Hvor stor andel av boligreservene som utløses vil avhenge 
av valgt utnyttelse. 

Kommuneplan for Årnes forutsetter 1,5 - 2 % årlig vekst. 
Gjennomsnittet de siste 10 år har vært 1,2 % vekst. Tabellen 
under viser hvor mange år det vil ta før boligreservene i 
denne anlysen er utløst, gitt ulike vekstscenarier. Tallene 
forutsetter at 80 % av veksten i kommunen kommer i 
Årnes, som er i henhold til føringene fra Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus. 

En fortetting og transformasjon av delområdene i denne 
analysen vil kunne bidra til en mer sentralisert bosetting 
i Årnes, i tråd med lokaliseringsprinsippene fra Regional 
plan for Oslo og Akershus. 

Oppsummering 20

Lav Boligreserver innenfor delområde 1 - 9 

810Antall boliger i sentrumsområder 
550Antall boliger i nye boligområder 

1 360Antall boliger totalt 

Middels

1 060
800

1 860

Høy

1 220
1030
2 250

Tabellen forutsetter at 80 % av veksten i Nes kommune kommer i Årnes. 
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Boligbehov Boligreserver Antall år før boligreservene er utløst  

1 360 - 2 250 9 - 15 år   2 % vekst

Befolkningsvekst  

115 1 360 - 2 250 12 - 20 år 
92 1 360 - 2 250 15 - 25 år 

  1,5 % vekst
  1,2 % vekst

Boligreserver delområde 1 - 9 

Boligbehov og boligreserver 

Byggehøyder 20.2 Byggehøyder 

Byggehøyder er vurdert både overordnet og på 
delområdenivå. 

Høydediagrammet på til høyre viser at Meieriet og 
Bekkelia er vurdert som områdene med størst tålegrense 
for høy bebyggelse opp mot 8 etasjer. Området ligger 
lavere i terrenget enn bygulvet i Stasjonsbyen, samtidig 
området ligger lenger fra Stasjonsbyen og høydedraget 
ved Årnes kirke. Høy bebyggelse i disse områdene vil 
derfor i mindre grad påvirke viktige kvaliteter i dagens 
Årnes. 

I delområde 1 og 2 blir nye byggehøyder en avveining 
mellom å bygge lavere av hensyn til Stasjonsbyen og Årnes 
kirke, eller bygge høyere grunnet områdets sentralitet. 
Utbyggingseksempelet viser varierte byggehøyder for 
bedre tilpasning til trehusbebyggelsens skala. 

I delområde 5 anbefales det ikke å tillate økte byggehøyder 
utover dagens bestemmelser for området, før det er 
utarbeidet et planarbeid som også vurderer andre 
kvalitetskriterier og behov. 
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Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes vedlegg 1Vedlegg 1 

Vedlegg 1: Kommunedelplan for Årnes, vedtatt 2009



112

Fortetting- og transformasjonsanalyse Årnes Vedlegg 2

Vedlegg 1: etasjeantall eksistrende bebyggelse 

Delområde 1  Etg.  Delområde 3  Etg. 
Skolegata 2 2 Prestehagen 1‐10  1,8‐2
Skolegata 4 2 Øvre Hagavei 1A  2,5
Skolegata 6 2 Øvre Hagaveg 3  1,5
Rådhusgata 10 3 Øvre Hagaveg 1 1
Jernbanegata 11 2,5 Øvre Hagaveg 1B  2
Rådhusgata 12  1,5 Øvre Hagaveg 11  2
Jernbanegata 15 1
Jernbanegata 17‐23 2
Jernbanegata 25 2
Jernbanegata 12 (nord) 2 Delområde 4  Etg. 
Pakkhusgata 3 (nord) 2 Bekkelia 2 1
Pakkhusgata 6 (nord) 1 Bekkelia 4 1
Silovegen 2 (nord) 2 Bekkelia 6 1
Silovegen 4 (nord) 2 Bekkelia 8 1

Bekkelia 10 1
Bekkelia 12 1
Øvre Hagaveg 2 2

Delområde 2  Etg.   Øvre Hagaveg 4B 2,5
Jernbanegata 3 (Rådhuset) 2,5 Øvre Hagaveg 8B 1,5
Rådhusgata 5D (Rådhuset)  3 Øvre Hagaveg 14 2
Rådhusgata 5 A‐E 2 Øvre Hagaveg 18 3,5
Rådhusgata 1 2 Drognestoppen 2 1,7
Rådhusgata 3  2 Drognestoppen 6 1,5
Seterstøavegen 2 3,5 Drognestoppen 8 1,5
Skolegata 15 2 Bekkelia 1 1

Bekkelia 3 1

Delområde 5  Etg.  
Nedre Hagaveg 15  2
Nedre Hagaveg 17 bygg1  3
Nedre Hagaveg 17 bygg 2 1,5
Nedre Hagaveg 19  1,5

Vedlegg 2: Etasjeantall eksisterende bebyggelse 




