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1 Innledning 

1.1 Planens hensikt 

Kommunedelplan for Årnes er utarbeidet i henhold til planprogram vedtatt 23.5.2017, og tar 
utgangspunkt i kommuneplan for Nes og kommunedelplan for Årnes 2009-2021.  
 
I kommuneplanen fremkommer en målsetning om at Årnes skal være et attraktivt 
kommunesenter i vekst. Dette skal sikres gjennom følgende forhold: 

• Kommunesenteret Årnes videreutvikles som kommunens viktigste senter for 
servicefunksjoner, forretning, næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud 

• Kulturhistorisk særpreg, nærhet til jernbanen og til Glomma ivaretas og videreutvikles 
som varemerke for Årnes 

• Legge til rette for at det bygges attraktive boliger for alle aldersgrupper i eller nær sentrum 
• Etablere og opprettholde møteplasser som er tilgjengelige og nære. 

Planen tilrettelegger for utvikling av Årnes som et bærekraftig tettsted, rustet for økt vekst. 
Utviklingen vil foregå over mange tiår og ut over kommunedelplanens tidsperspektiv, men planen 
legger rammer for utviklingen. Perspektivet skal også ivareta helhetlige strukturer på tvers av 
eiendomsgrenser og etablerte strukturer. Videre skal planen bidra til forutsigbarhet for grunneiere 
og utbyggere i Årnes. 
I tråd med føringene fra Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal 
kommunedelplanen sikre en langsiktig planreserve innenfor en langsiktig grønn grense. Den 
avgrenser Årnes tettsted mot tilliggende landbruksområder. Planen skal gi stabile rammer for 
planlegging innenfor grensen, og tilrettelegge for nødvendig utbygging som kan fremme 
transformasjon og fortetting. 

1.2 Planprosess og medvirkning 

Planprosessen er gjennomført i henhold til kravene i plan og bygningslovens kapittel 11. I 
forbindelse med kunngjøring av oppstart ble berørte offentlige organer og andre interesserte 
varslet om formål, utredningsprogram og viktige problemstillinger gjennom planprogrammet. Det 
er gjennomført medvirkningsmøter med grunneiere og andre aktører i løpet av prosessen med 
utarbeidelse av planen som følger: 
 

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

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

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

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

• Grunneiermøter- separate møter med eiere av delområder for utbygging i sentrum og 
berørte av veiomlegging i perioden oktober- desember 2017 med informasjon og dialog. 
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• Fellesmøte hvor alle grunneiere ble invitert samlet avholdt 11.12.17. Det ble gitt 
informasjon om planarbeidet slik det forelå på tidspunktet. 

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

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

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

 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22.3.2018-25.5.2018. Det ble avholdt åpent 
informasjonsmøte for befolkningen i høringsperioden. Videre ble det gjennomført eget 
medvirkning- og informasjonsopplegg om planforslaget for Barn og unges kommunestyre (BUK). 

1.3 Utredningskrav 

Plan- og bygningsloven (2008) fastsetter et krav om at alle planer etter loven skal ha en 
beskrivelse av planens virkninger som en del av planbeskrivelsen, enten som en mer omfattende 
konsekvensutredning eller kun som en enklere vurdering. Utredningskravet må vurderes for den 
enkelte plan ut fra antatte virkninger for miljø og samfunn, nærmere angitt i forskrift om 
konsekvensutredninger (2017). Virkningenes omfang henger gjerne sammen med i hvilken grad 
planen medfører omdisponering eller endring i arealformål. 
Planen innebærer begrensede virkninger for miljø og samfunn fordi det i svært liten grad 
omdisponeres og/eller endres arealformål, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning 
iht. forskriften. Den vurderes å oppfylle utredningskravet gjennom enklere konsekvensvurderinger 
for relevante tema. Dette er nærmere beskrevet i planprogrammet. Omtale av planens 
konsekvenser fremkommer i kapittel 6. 

1.4 Plandokumentene 

Kommunedelplanen består av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser. Til 
planbeskrivelsen vedlegges fagnotat for temaene trafikk, befolkningens folkehelse, nærmiljø og 
friluftsliv inkl. barn og unges interesser, støy, naturmangfold, samt risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Hovedkonklusjonene fra disse dokumentene er innarbeidet i planbeskrivelsen. 
Kommunedelplanen bygger i tillegg på utredning av overvannssituasjonen, mulighetsstudie for 
omsorgsboliger, barnetråkkregistreringer, samt fortettings- og transformasjonsanalyse. I tillegg 
følger arealbehovsanalyse gravplass ved Årnes kirke, samt tilhørende (Grindaker 2014), samt 
notat med supplerende opplysninger arealbehov gravplass Årnes kirke fra kirkevergen/daglig 
leder Nes kirkelige fellesråd datert 12.12.2017. 
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2 Planstatus 

2.1 Kommuneplan for Nes og kommunedelplan for Årnes 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av 
kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanens samfunnsdel ble 
vedtatt i kommunestyret 15.10.2013.  
 
Kommuneplanens arealdel 2015-2030 er et juridisk bindende dokument og angir bruk og vern av 
kommunens arealer. Vedtatt arealbruk fremgår av plankart og bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel, endelig vedtatt 24.10.2017. I 2018 ble det påstartet et begrenset planvedlikehold av 
kommuneplanens arealdel. 1 
I henhold til bestemmelse § 1.1 i kommuneplanens høringsforslag gjelder kommuneplanen foran 
kommunedelplanen hvor det ikke er samsvar med arealformål. Kommunedelplan for Årnes 
gjelder ellers foran kommuneplanen med mindre annet fremgår av kommuneplanens 
bestemmelser.  
 

 
Figur 2-1 Gjeldende kommuneplankart til venstre og gjeldende plankart for kommunedelplan for Årnes til høyre.  

2.2 Statlige føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl. 
res. 26.9.2014.  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

                                                   
1 Forventet vedtatt i kommunestyret 3.9.2019. 
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utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt ved kgl. res. 
4.9.2009. 
Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler 
for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 
Formålet med planretningslinjene er å:  

- sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
- sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
- sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp.  

Norge universelt utformet 2025, Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 
tilgjengelighet.  
Handlingsplanen fastlegger fire prioriterte satsningsområder. Følgende to satsningsområder er 
særlig aktuelle for planarbeidet: 
Transportsystem: Det overordnede målet er et universelt utformet transportsystem, som så langt 
som mulig er brukbart for alle mennesker, uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging. 
Planlegging og uteområder: Det fastsettes mål om at alle kommunesentra i Norge blir universelt 
utformet og at alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å: 

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

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

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

Ved planlegging av de fysiske omgivelsene skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 

- a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare.  

- b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:  

o er store nok og egner seg for lek og opphold  
o gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  
o kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 

barn, unge og voksne.  
- c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  
- d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som 

er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 
 
Formålet med bestemmelsen er å: 

- legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse 
av større kjøpesentre. 
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- styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, dvs. å unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og 
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. 

- på lang sikt å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense 
klimagassutslippene. 

Nasjonal jordvernstrategi 
Regjeringen har hatt som mål at årlig omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 6 000 
dekar. I nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget 8. desember 2015 ble jordvernstrategien 
vesentlig forsterket ved at det ble satt mål om at omdisponering av dyrka mark skal reduseres 
gradvis til 4 000 dekar/år innen 2020. 
 
Landsverneplan for jernbanen 
Landsverneplan for jernbanen er Bane NORs prioriterte liste over kulturminner. Noen objekter er 
fredet av Riksantikvaren, noen er vernet av den enkelte kommune etter plan- og bygningsloven, 
andre er plukket ut av Bane NOR og gitt et administrativt vern. 
Bane NOR som jernbanemyndighet har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbane. 
Informasjon om disse finnes blant annet i følgende veiledere: 

- Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan og bygningsloven 
- Bane NORs tekniske regelverk 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kgl. Res. 14.5.2019 
Regjeringen vektlegger at vi står overfor fore stor utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 
 
FNs 17 bærekraftmål skal ligge til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Dokumentet 
utdyper en rekke nasjonale prioriteringer som skal følges opp gjennom kommunal og regional 
planlegging. 

  

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2018  
Med det årlige forventningsbrevet til kommunene presiserer Fylkesmannen hva som er 
regjeringens politikk og nasjonale føringer for kommunal planlegging i bredt perspektiv. 
Fylkesmannens presenterer en oversikt over viktige prioriteringer og premisser for den 
kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven som benyttes når Fylkesmannen gir 
uttalelser til kommunale planer og dispensasjonssaker. Forventningsbrevet for 2018 omhandler 
blant annet: 

• Klimagassutslipp og areal- og transportplanlegging 
• Tilpasninger til endret klima 
• Samfunnssikkerhet 
• Jordvern og økt matproduksjon 
• Naturmangfold og betydningen av sammenhengende blå/ grønn struktur 
• Vannforvaltning 
• Masseforvaltning 
• Boligsosiale hensyn 
• Folkehelse, helse- og omsorg i planarbeidet 
• Barnekonvensjonen 

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil senere i 2019 komme med utdypende brev om hva 
kommunene må prioritere å følge opp i sin arealplanlegging på grunnlag av nasjonale 
forventninger. Inntil det gjelder forventningsbrevet fra 2018, eller til enhver tids gjeldende 
forventningsbrev.  
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2.3 Regionale planer og forutsetninger 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Den regionale planen prioriterer enkelte lokale byer og tettsteder der befolkningsvekst kan gi 
kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å bli et 
naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan gå og sykle til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre 
daglige gjøremål. Minst ett sted i hver kommune er prioritert, og kollektivforbindelsene fra disse 
stedene og inn mot de regionale byene skal styrkes i takt med at stedene vokser. 
Årnes en det prioriterte tettstedet i Nes kommune. I følge retningslinje R3 «Bolig- og 
arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder», forventes det at kommunen utarbeider et 
dimensjoneringsgrunnlag der 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk skal vektlegges.  
 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 
Planen konkretiserer noen prioriterte utviklingsområder. De viktigste målene for dette 
planarbeidet er:  

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

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

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

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019 - 2024 med handlingsprogram (er 
under arbeid og vil erstatte Spor i tiden- regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
2007-2018). 

Planforslaget tar for seg hvilke kulturminnetemaer fylkeskommunen ser som viktige å løfte fram i 
Akershus de nærmeste årene. Videre inneholder planen forslag til strategier og tiltak for å ta vare 
på og bruke kulturminner som en positiv ressurs i Akershus. 

Forslag til tiltak og aktiviteter i handlingsprogrammet er organisert under fem overordnede 
strategiområder: 

- Kulturminner som ressurs for verdiskaping og bærekraftig utvikling 
- Bistå frivilligheten og eierne 
- Sikre god offentlig forvaltning 
- Satse på formidling, synliggjøring og tilgjengelighet 
- Bidra til tettstedsutvikling med kvalitet 

Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion (2016-2021)  
Planen gir en oversikt over hvordan det står til med vannforekomstene våre. Den presenterer 
helheten og redegjør blant annet for vannforekomstenes tilstand og mål, belastning og påvirkning 
og gjennomførte og planlagte tiltak. Planen redegjør også for hvilke sektorer som har ansvar for å 
legge til rette for gjennomføring av tiltakene og peker på eventuelle manglende virkemidler. 
 
Regional plan - Innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025  
Regional plan for innovasjon og nyskaping består av en strategidel og et handlingsprogram med 
overordnede aktiviteter med siktemål fram mot 2025. Med bakgrunn i planens strategier og 
handlingsprogram utvikles en felles årlig aktivitets- og tiltaksplan som skal være grunnlaget for 
regionale løft mot en mer bærekraftig, smart og innovativ region. 
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Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
Målene med planen 

• sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus 
• sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering 

• sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

• redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og 
massetransport 
 

Regional plan for klima og energi i Akershus, 

Regionale plane for klima og energi i Akershus med handlingsprogram ble vedtatt i fylkestinget 
18.juni 2018. Den regionale planen har ikke juridisk bindende virkemidler, men skal legges til 
grunn for statlig, regional og kommunalt arbeid med klima og energi. 
 
Overordna mål: 
Det direkte klimagassutslippet i Akershus er redusert med 55 % innen 2030, og med 85-90 % 
innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. 
 
Felles strategier 
• Bruke offentlige innkjøp som et aktivt verktøy. 
• Bruke miljøledelse som et verktøy i offentlige og private virksomheter.  
• Øke kunnskap og kompetanse om klimafotavtrykk hos offentlige og private virksomheter og 
innbyggere. 
 
Planen setter en rekke mål for direkte utslipp fra transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp 
og landbruk, samt 6 målsetninger for reduksjon av indirekte utslipp. 
 
Regional plan for handel, service og senterstruktur 

Planen ble vedtatt av Akershus fylkesting 17. desember 2018. Planen er et styringsgrunnlag for 
stat, fylke, kommuner og næringsliv. Arbeidet med planen er samordnet og koordinert 
med regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Mange av problemstillingene i de 
to planene henger nøye sammen. Dette gjelder for eksempel tema knyttet til senterstruktur, hvor 
den regionale planen for areal og transport vil være premissgiver. Planen omfatter blant annet 
strategier for lokalisering av handel og tjenester, parkering, rett virksomhet på rett sted, 
senterstruktur med mer. Det er også etablert bestemmelser og retningslinjer for handel og 
service, samt et oppfølgende handlingsprogram. 

Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus, TØI- rapport 1489/2016 
Rapporten beskriver parkeringstiltak som kommunene kan benytte for å påvirke transport og 
arealbruk. 

2.4 Kommunale planer med betydning for kommunedelplan for Årnes 

Strategisk næringsplan  
«Som handelssted er Årnes i sterk konkurranse med Jessheim, Nedre Romerike og Oslo, og det 
er stor handelslekkasje spesielt til Jessheim. Det er viktig for Nes kommune å styrke Årnes slik at 
det blir et prioritert handelssted for kommunens innbyggere. Kommunen vil jobbe sammen med 
Årnes handel- og næringsforening om tiltak for å styrke handelen i Årnes. Vi skal planlegge for en 
bærekraftig tettstedsutvikling og ivareta stasjonsbyen og småbypreget som Årnes har. Ved å ha 
små nisjebutikker med tilstrekkelig tilbud til hverdagshandling, vil ikke innbyggerne måtte reise ut 
av kommunen for å handle. På denne måten blir varehandelen i Årnes et alternativ til de store 
kjøpesentrene i regionen og Oslo. 
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Årnes skal være en attraktiv møteplass. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt mål om at 
Nes skal være en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt 
identitet og tilhørighet til eget nærmiljø. For å sikre dette vil Nes kommune sørge for enkel og 
allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og rekreasjonsområder, lekeplasser, skape møteplasser som 
fremmer mangfold, og fremme god og helhetlig byggeskikk og arkitektur. Nes kommune skal 
legge til rette for at Årnes er et samlingspunkt gjennom å planlegge og å lage grønne 
møteplasser, for eksempel regulere og utvikle Årnes Brygge». (Strategisk næringsplan 2017-
2030, s. 19).  
I planarbeidet er det drøftet hvilke tiltak og plangrep som kan stimulere til et handelsliv i sentrum i 
tråd med føringene fra Strategisk næringsplan. Næringsplanen peker også på betydningen av 
møteplasser, aktivitets- og rekreasjonsområder og lekeplasser for å utvikle Årnes som et attraktivt 
bosted.  
I følge handlingsplanen som følger næringsplanen skal det planlegges for vekst i antall 
arbeidsplasser i Årnes i henhold til føringer i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031 
 
Hovedmål idrett:  
Nes kommune har gode og varierte anlegg og områder for befolkningen i Nes til å drive med 
idrett og fysisk aktivitet. 
 
Delmål: 
1. Nes har tilstrekkelig og universelt utformede fasiliteter og idrettsanlegg 
2. Nes har et helhetlig tilbud for alle ferdighetsnivåer, og jobber aktivt for å redusere frafallet i 

aldersgruppen 12 til 19 år. 
3. Nes kommune bidrar til en forutsigbar driftsøkonomi for idrettslagene i Nes, der eier- og 

driftsansvar mellom idrettslaget og kommunen er avklart. 
4. Nes kommune har flerbruksarealer ved alle nye skoleanlegg/ nærmiljøsentre 
5. Nes kommune bidrar til regional anleggsutvikling 
 
Hovedmål fysisk aktivitet og friluftsliv: 
 Befolkningen i Nes utøver friluftsliv og er jevnlig fysisk aktive. 
 
Delmål: 
1. Nes kommune har et godt samarbeid med, og et avklart ansvarsforhold til 

friluftsorganisasjonene i kommunen. 
2. Nes har tilstrekkelig og universelt utformede fasiliteter og anlegg for utøvelse av 

friluftsaktiviteter. 
3. Nes kommune sikrer friluftsområder, og utvikler gode muligheter for friluftsliv i nærmiljøet 
4. Nes har godt utbygde gang- og sykkelveier som er trygge og mye i bruk 
5. Nes kommune har gode uteområder i tilknytning til nærmiljøsenter 
6. Skoler og barnehager i Nes kommune har tilgang til grønne arealer som læringsarenaer for 

fysisk aktivitet og friluftsliv 
 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 
 
Planen erstatter Energi og klimaplan 2011-2020. Planen består av en plandel og en tiltaksdel og 
skal legges til grunn for kommunens klima- og energiarbeid. Forslag til overordnede mål for Nes 
kommunes klima- og energiarbeid frem mot 2030: 

• Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009 nivået 
innen 2030. 

• Hensynet til energi, klima og klimatilpassing skal være sentrale premisser i fremtidige 
kommuneplaner og andre plandokumenter. 
 

I tillegg til hovedmål er det utarbeidet delmål til de sentrale temaene areal og transport, 
kommunal drift, landbruk, forbruk, avfallshåndtering, klimatilpassing og miljø. 
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Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer  
Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 ble vedtatt 21.11.2017.  
Å ta vare på kulturminner, kulturmiljøer og landskap er en forutsetning for at Nes kommune i 
framtida skal kunne oppleves med tidsdybde, identitet og særpreg. Kommunen har vært preget 
av næring og bosetting knyttet til naturgitte premisser som skogen, jorda og elva. Disse 
premissene speiler i stor grad utvalget av kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen. 
Målene med planen er: 

• Forvaltning. Sikre at framtidas Nes kan oppleves med særpreg, tidsdybde og identitet. 
Kommunen er satt til å forvalte kulturminner av lokal, regional og nasjonal verdi. Ved å 
definere verdifulle områder og kulturminner gjennom bruk av blant annet hensynssoner, 
vil planen være med på å legge til rette for en god intern saksbehandling av tiltak som 
berører kulturminner. Kommunens viktigste virkemiddel i forvaltning av kulturminner er 
Plan- og bygningsloven. 

• Formidling. Bidra til at nesbuen kjenner sin historie. For å synliggjøre hvilke 
kulturminneverdier som finnes rundt i kommunen er det viktig at man har klare mål om 
hvordan man ønsker å formidle historien. Dette gjør at kulturminnene i større grad blir 
tilgjengelige for befolkningen i kommunen. Planen skal vise et representativt utvalg av 
kulturminner for Nes kommune. Kulturminnene forteller historien om Nes, og er 
identitetsskapende og bidrar til økt kunnskap om kulturminner i Nes. 

• Verdiskaping. Sikre at kulturminner tas i bruk i verdiskaping og som faktor i positiv 
omdømmebygging. Planen skal gi grunnlag for å bruke kulturminner inn i verdiskaping. 
Flere prosjekter de senere årene har vist at det gjennom istandsetting og 
tilskuddsordninger er mulig å skape arbeidsplasser tilknyttet kulturminner. Blant annet gir 
istandsetting av bygninger viktige synergieffekter i form av økt bruk av lokale 
håndverkere, som igjen gir økt kompetanse i håndverksmiljøet. 

• Miljøperspektiv. Ta i bruk kulturminner som en ressurs i den videre utviklinga av Nes. 
Kulturminner og eldre bygninger bør i større grad tas i bruk som en ressurs framfor å ses 
på som en byrde i samfunnsutvikling og for eiere. Gjenbruk av bygninger gir miljøgevinst i 
et helhetlig bærekraftperspektiv. 

Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030  

Med utgangspunkt i hovedmålet i kommuneplanens samfunnsdel og utfordringsbildet er det 
utarbeidet fem satsingsområder for arbeidet med helse og velferd i Nes kommune de neste 
årene:  

• Ressursmobilisering 
• Gode brukerreiser 
• Et godt sted å bo 
• Rett kompetanse 
• Kontinuerlig forbedring og innovasjon 
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3 Årnes i dag 

3.1 Landskapskarakter 

Årnes ligger sør for elvemøtet mellom Vorma og Glomma. Det åpne elverommet og 
kulturlandskapet med det karakteristiske ravinelandskapet preger landskapsopplevelsen i 
området. Kongsvingerbanen er en barriere mellom tettstedet og Glomma, og Årnes har i liten 
grad vært henvendt mot elverommet.  
Karakteristisk for de vassdragsnære og sentrale deler av kommunen er en storlinjet og storskala 
landskapstype. Åslandskapet gir lite markerte vegger i de overordna landskapsrommene og 
åsryggene oppleves mer som blåner i det fjerne. Ravinesystemene med dype v-daler er 
sekundære terrengformer som klart definerer underordna landskapsrom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Stedskarakter 

Jernbanestasjonen har vært selve utgangspunktet for tettstedsdannelsen på Årnes. Den gamle 
trehusbebyggelsen omtalt i gjeldende kommunedelplan som «Stasjonsbyen», inkluderer 
bygningsmiljøet tilknyttet jernbanen og kirkebygget strategisk plassert i landskapet. Stasjonsbyen 
omfatter de viktigste historiske bygninger og terrengformer som sammen gir stedet historisk 
tidsdybde og samtidig sitt unike særpreg.  

3.3 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer 

Skolegata, Jernbanegata og Rådhusgata er opparbeidet i henhold til «Gatebruksplan for Årnes 
sentrum». Sentrumsgatene danner utgangspunktet for en kvartalsstruktur med en bymessig 

Figur 3-1 Det storskala landskapsrommet langs Glomma og ravinelandskapet preger 
landskapskarakteren i planområdet. 
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gateutforming. Plassen foran rådhuset kalles Trekanten, og er et opparbeidet byrom som innbyr 
til daglig opphold og fungerer som samlingspunkt ved spesielle anledninger. Som togreisende til 
Årnes møter du først Fonteneplassen ved Årnes stasjon; en plass som ligger i krysset 
Jernbanegata – Skolegata og Pakkhusgata. Plassen er utformet som en rundkjøring med en 
fontene sentralt plassert i byrommet.  
Glomma og de grønne elvebreddene er selve grunnstammen i den blågrønne strukturen i Årnes. 
Langs elva er det i dag grøntområder med opparbeidede stier og brygger for fritidsbåter. 
Bautaplassen nord for Årnes bru benyttes som møteplass ved større arrangementer.  

3.4 Jernbane, veger og gater 

Jernbanen ligger som en barriere mellom tettstedet og Glomma, men bedre forbindelser mellom 
sentrum og elvebredden har vært en intensjon bak kommunens arealplanlegging i lengre tid. 
Årnes stasjon, bussterminalen og stasjonstorget er stedet der alle kollektivforbindelsene møtes. 
Fv. 177 Vormsundvegen, fv. 175 Seterstøavegen og fv. 479 Svarverudvegen er innfartsveger til 
Årnes fra henholdsvis vest, nord og øst. Nedre og Øvre Hagaveg er fylkesveger og innfartsårer 
fra sør. Av hovedinnfartsårene er det kun Øvre Hagaveg og deler av Seterstøavegen som er 
opparbeidet med gang- og sykkelveg. Langs Nedre Hagaveg er det etablert ensidig fortau i den 
nordlige delen nærmest sentrum.  
Årnes sentrum har et godt opparbeidet og bymessig utformet gatenett i de mest sentrale 
kvartalene, med trerekker, fortau og gateparkering. Årnes mangler et godt tilrettelagt og 
sammenhengende gang og sykkelnett som knytter boligområdene til sentrum og andre viktige 
målpunkt i tettstedet, eksempelvis skoler og idrettsanlegg. Dette påvirker tilgjengeligheten til 
funksjoner der det er et stort potensial for å øke gang- og sykkelandelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 3-2 Jernbane, veger og gater i Årnes til venstre. Gang- og sykkelavstand langs dagens vegnett til 
høyre. 
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3.5  Befolkning 

 
Nes kommune har 21 241 innbyggere i 2017. Med omlag 4000 bosatte huser Årnes 20 % av 
kommunens befolkning.  
 
En fremstilling av hvordan de bosatte fordeler seg innenfor planområdet viser at det er høyest 
befolkningstetthet i sentrum og mot øst langs Svarverudvegen. Befolkningstettheten og 
utnyttelsesgraden er gjennomgående lav. Begrepet områdeutnyttelse beskriver hvor tett et  
område er utbygd, og måler forholdet mellom bruttoarealet i alle bygg innenfor et område, og 
områdets areal. I henhold til Regional plan for areal og transport anbefales en områdeutnyttelse i 
prioriterte tettsteder på 60 % til 80 %. Områdeutnyttelsen skal i prinsippet være høyest tett på 
kollektivknutepunktet.  
 
Analysen viser at det er høyest utnyttelse i sentrumsområdet, med to tydelige korridorer mot nord 
og øst. Dagens utnyttelse i Årnes er vesentlig lavere enn føringene i den regionale planen. 
I henhold til tettstedsavgrensningen til SSB er befolkningstettheten i Årnes på 1,4 
innbyggere/dekar. Befolkningstettheten i andre prioriterte tettsteder i Akershus ligger i snitt rundt 
2 innbygger/daa, og i Jessheim som er en regional by iht. den regionale planen, har 2,5 
innbyggere/dekar.  

 

Figur 3-3 Områdeutnyttelse og befolkningstetthet i dagens Årnes. 
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4 Plangrunnlag 

4.1 Planens soneinndeling  

 
Figur 4-1 Planens soneinndeling 

Hensikten med planens soneinndeling er å styre en vekst innenfra og ut, og knytte differensierte 
bestemmelser til soner basert på områdets tilgjengelighet og sentralitet.   

Sentrum  
Årnes sentrum skal være det kompakte sentrum som utgjør tyngdepunktet i kommunens handels- 
og servicetilbud. Sentrum skal utvikles med bebyggelse som gir en tett småbykarakter, som 
ivaretar det eksisterende, men samtidig tilfører nye kvaliteter.  

Den sentrumsnære sonen  
Den sentrumsnære sonen omkranser sentrum. Boligvekst i sonen skal bygge opp under 
handelslivet og bidra til et økonomisk bærekraftig sentrum. Sonen inneholder offentlige formål, 
næring og idrettsfunksjoner, men det skal ikke etableres handels- og servicefunksjoner som kan 
konkurrere med sentrum.  

Randsonen  
Randsonen er de minst sentrale delene av byggesonen og utgjør en langsiktig boligreserve. Som 
hovedregel skal det ikke etableres nye boliger i denne sonen før potensialet sentralt i Årnes er 
utnyttet.  
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4.2 Bakgrunn for soneinndeling 

Soneinndelingen tar utgangspunkt i føringer gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Figur 4-2 sammenstiller prinsippene fra den regionale planen og dagens situasjon i 
Årnes. Prinsippillustrasjonen viser hvordan gangavstand er angitt som grunnlag for lokalisering av 
ulike funksjoner, og kartleggingen viser disse prinsippene overført til dagens Årnes. Utstrekning 
er målt langs veg- og gatenettet. I tillegg til avstander fra Årnes stasjon, er det gjort tilsvarende 
analyse med utgangspunkt i Nes videregående, ettersom området er, og har potensiale for å bli 
et enda viktigere målpunkt for barn og unge.  
 

 
Figur 4-2 Gangavstander på Årnes basert på føringer gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus.  

4.2.1 Avgrensning av den sentrumsnære sonen 

Den sentrumsnære sonen skal, sammen med sentrum, ta en stor del av den forventede veksten i 
Årnes. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus gir føring om at vekst i prioriterte 
byer og tettsteder i Akershus, som Årnes, bør kanaliseres til områder innenfor 1000 meter 
gangavstand til det sentrale knutepunktet. Den sentrumsnære sonen er derfor avgrenset med 
bakgrunn i en gangavstand på 1000 meter fra Årnes stasjon og fra Nes videregående skole (fig. 
4-2). Tilpasninger er gjort for å følge funksjonelle linjer som veier og avgrensinger i detaljplaner.  

4.2.2 Avgrensning av sentrum – vurdering av alternativer 

Avgrensning av sentrum vektlegges i planprogrammet. Sentrumsformålet i gjeldende KDP 
vurderes å ha for stor utstrekning, og som lite egnet for å konsentrere handel og 
sentrumsfunksjoner som er viktige for å oppnå planarbeidets mål om et levende sentrum. Også 
avgrensningen basert på 500 meter gangavstand (fig. 4-2), vurderes som for stor.  
Alternativene i planprogrammet viser et konsentrert sentrum, avgrenset til de mest sentrale 
kvartalene i Årnes, og et semikonsentrert sentrum som består av en sentrumsutvidelse mot 
henholdsvis Glomma og sørover mot Bekkelia og Årnes meieri. De to utviklingsretningene er 
vurdert i de kommende kapitlene.  
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Figur 4-3 Alternative sentrumsavgrensninger slik de er illustrert i planprogrammet; konsentrert sentrum til venstre 
og semikonsentrert til høyre. Avgrensningene er justert i planarbeidet.    

Konsentrert sentrum 
Sentrumsformålet omfatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 
hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Formålet er 
fleksibelt og er egnet for å oppnå den funksjonsblanding som er avgjørende for å oppnå et 
levende sentrum på ulike tidspunkt gjennom dagen.  
Alternativet konsentrert sentrum omfatter kun de mest sentrale kvartalene i Årnes lokalisert i og 
rundt stasjonsbyens trehusbebyggelse. Hensynet til stasjonsbyen er viktig for å bevare tettstedets 
egenart og karakter. Ved avgrensning av sentrum i revidert kommunedelplan er det lagt vekt på 
at sentrum også skal inneholde arealer som tåler høy utnyttelse, og hvor konflikten med 
eksisterende trehusbebyggelse ikke er så stor. Det konsentrerte alternativet er derfor vurdert som 
for knapt for et tett og funksjonelt sentrum.  
Det semikonsentrerte alternativet er vurdert som to separate utviklingsretninger, mot henholdsvis 
Glomma og Meieriet/Bekkelia.  
 

Sentrumsutvidelse mot sør (Meieriet, Bekkelia) 
 
Alternativet omfatter en utvidelse av sentrum 
mot sørvest. Det forutsettes at Øvre Hagaveg 
føres inn som en fjerde arm i rundkjøringen 
Bruvegen/ Svarverudvegen/ Seterstøavegen, i 
tråd med anbefaling fra trafikkanalyse 
Norconsult (2013). Sentrum avgrenses mot 
eksisterende bebyggelse i Prestehagen og 
avsluttes langs ny vegforbindelse i Øvre 
Hagaveg. Arealene langs Bruvegen har god 
tilgjengelighet og kan tåle en høy utnyttelse, 
som kan bidra til å frigjøre arealer rundt den 
verdifulle trehusbebyggelsen i Årnes.  
 
 
 

Figur 4-4 Sentrumsutvidelse mot Årnes meieri.  
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Tabell 4-1 Sammenstilling vurdering av sentrumsutvidelse mot Meieriet/Bekkelia. 

Styrker  Svakheter  
- Området kan huse tunge funksjoner (næring, 

handel, parkering) og avlaste 
sentrumskvartalene rundt 
trehusbebyggelsen og stasjonsbyen. Tilbud 
som vil komplettere sentrumskvartalene, ikke 
konkurrere med disse. 

- Muliggjør en høyere prioritering av gående 
og syklende i stasjonsbyen.  

- Området har høy tålegrense hva gjelder 
utnyttelse og høyder.  

- Det er store tomtereserver for bolig sør for 
dagens sentrum, som vil gi en sørlig 
utvidelse av tettstedet over tid.   

- God tilgjengelighet.  

- Byggegrenser langs jernbanen reduserer 
utbyggingspotensialet.  

- Fordrer omlegging av trafikk. 

Muligheter  Trusler  
- Omlegging av Øvre Hagaveg gir bedre 

trafikkavvikling og muligheter for nye 
romdannelser i sentrum.  

- En byggelinje med aktive fasader mot 
Vormsundvegen øker gatepreget 
(fartsreduksjon, sikrere gangkryssinger etc).  

- Omlegging av Øvre Hagaveg kan gi en mer 
komplisert gjennomføring.  

- Omlegging av Øvre Hagaveg krever 
innløsning av bolighus.  

 

 

Sentrumsutvidelse mot Glomma 
 
Alternativet omfatter en sentrumsutvidelse mot 
Glomma. Det etableres en urbanisert elvefront 
mot dagens småbåthavn. Bebyggelsen vil 
bestå av sentrumsformål som omfatter handel, 
næring og boliger med atkomst via 
Høievegen. Det forutsettes at elvefronten er 
allment tilgjengelig og kobles sammen mot 
grøntområder langs Glomma. 
 
 
 
 

 

Tabell 4-2 Sammenstilling av vurdering av sentrumsutvidelse mot Glomma.  

Styrker  Svakheter 
- Glommas kvaliteter integreres i sentrum.  
- Attraktive tomter.  
- Få grunneiere og avklarte eiendomsforhold.  
- Kort avstand til jernbanestasjonen og det 

sentrale knutepunktet i Årnes.  

- Begrenset tilgjengelighet med bil.   
- Ensidig bebyggelse langs ny gate begrenser 

det bymessige potensialet.  
- Nedbygging av grøntområder som er mye 

brukt i dag.  
- Flomutsatt.  
- Utbygging kan redusere sikt mot Glomma fra 

andre deler av sentrum.  
- Området er kartlagt som et svært viktig 

friluftsområde med stor bruksfrekvens.  
- Området har en verdi slik det ligger i dag 

uavhengig av sentrumsutvidelse.  
 

Muligheter  Trusler  
- Urban front mot Glomma kan være svært 

attraktivt og tilføre nye kvaliteter til sentrum.  
- Kan bringe det spektakulære inn i Årnes.  

- Sentrumsfunksjoner kan føre til utarming av 
sentrum øst for jernbanen.   

- Mulig privatisering av elvefronten ved stor 

Figur 4-5 Sentrumsutvidelse mot Glomma 
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- Kan fungere med funksjoner som hotell og 
servering kombinert med boliger.  

boligandel.  
- Byggegrense mot jernbanen reduserer 

utbyggingsarealet.  
- Lite egnet for etappevis utvikling 

 

4.2.3 Konklusjon sentrumsavgrensning 

Ved en sentrumsutvidelse mot sør kan arealkrevende handel, næring, og parkering etableres i et 
sammenhengende belte rundt den karakteristiske trehusbebyggelsen i Årnes sentrum. Grepet 
frigir arealer som i dag benyttes til overflateparkering. En sentrumsutvidelse mot Glomma kan 
være en trussel mot utviklingen i de sentrale delene av sentrum som har høy prioritet i denne 
perioden. Arealene mot Glomma er dessuten verdifulle for friluftslivet og er mye brukt i dag. 
Området avsettes til grønnstruktur for å sikre allmennheten tilgjengelighet til 
rekreasjonsområdene og elverommet. I kommunedelplanen strekker sentrumsavgrensingen seg 
fra Årnes kornsilo i nord til Droggetoppen 2 i sør. Mot elverommet avgrenses sentrumsformålet av 
Nedre Hagaveg 5 ved bruenden, og området mellom jernbanen og østsiden av Høievegen. 
Endring i sentrumsavgrensingen etter høring av planforslaget ble gjort ved tilbakeføring til 
gjeldende planstatus for områdene i nord, samt ved begrenset offentlig ettersyn i prosessen fram 
mot sluttbehandling for området i sør (Droggetoppen).  

4.3 Utbyggingsrekkefølge 

4.3.1 Fortettings- og transformasjonsanalyse Årnes 

Utredningen omfatter vurderinger av fortetting- og transformasjonspotensialet innenfor utvalgte 
delområder innenfor byggesonen i Årnes. Analysen vurderer både transformasjonsområder, 
områder for fortetting og omdisponering av dyrka mark til boligformål. Analysen ble utarbeidet 
som et ledd i å synliggjøre potensialet for fortetting og transformasjon innenfor byggesonen i 
Årnes. Vurderinger av byggehøyder i sentrum er også en sentral del av analysen. 
Hovedkonklusjonene fra analysen er innarbeidet i kommunedelplanen.  
 

 

4.3.2 Boligbehov og potensial for boligbygging 

For å finne hvordan forventet vekst kan løses, er forholdet mellom boligbehov og potensial for 
boligbygging viktig. Nes kommune har hatt en gjennomsnittlig vekst de siste 10 år på 1,2 %. Fra 
2017 til 2040 er befolkningen i kommunen forventet å vokse med i overkant av 5000 innbyggere 
(SSB mmmm, 2016). I Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus forutsettes det at 
en stor andel av denne veksten skal komme i Årnes.  
For å finne det framtidige boligbehovet må denne befolkningsveksten omregnes til boligareal. En 
viktig forutsetning i beregningene er hvor mye boligareal som legges til grunn for de nye 
innbyggerne, og her er det lagt til grunn et boligareal på 50 m2 pr nye innbygger. Dette er lavere 
enn det som er situasjonen i Årnes i dag, men noe høyere enn gjennomsnittet i Akershus. Videre 
er det avgjørende hvor stor del av kommunens vekst som legges til Årnes. I beregningen er det 
lagt til grunn at mellom 70 % og 80 % av kommunens vekst kommer til Årnes. Til sammen gir 

Figur 4-6 Snitt fra vurderinger av byggehøyder i Årnes sentrum.  
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forutsetningen om boligareal og vekstfordeling et framtidig boligbehov i Årnes på mellom 110 000 
m2 og 130 000 m2 mot 2030 og et totalt boligbehov på 180 000 – 210 000 m2 mot 2040. Dersom 
en mindre del av veksten kommer til Årnes, synker boligbehovet.  
 
For å finne om det er mulig å løse denne veksten innenfor dagens tettsted, er det gjennomført 
ulike potensialberegninger. Slike beregninger er grove, og resultatene vil variere avhengig av 
hvilke forutsetninger som legges til grunn.  
 
I fortettings- og transformasjonsanalysen (4.3.1) ble boligpotensialet i utvalgte delområder i Årnes 
vurdert. Denne analysen fant et potensial for omlag 165 000 m2 boligareal innenfor sentrum og 
sentrumsnær sone.  
 
For å få en mer komplett oversikt over potensialet er det gjennomført grove beregninger av 
resterende boligpotensial innenfor sentrum og sentrumsnær sone. Beregningen omfatter 
potensialet for bygging på ubebygde arealer og fortettingspotensialet i eksisterende 
småhusområder. I beregningene er aktuelle ubebygde arealer gitt en moderat framtidig utnytting, 
40 % BRA. Dette gir et potensial på i overkant av 40 000 m2.  
 
Beregningen av fortettingspotensialet i småhusområdene tar utgangspunkt i størrelsen og 
utnyttelsen på den enkelte eiendom innenfor småhusområdene, og identifiserer hvilke 
eiendommer som kan ha plass til flere småhus, samtidig som området opprettholdes som et 
småhusområde. Beregningen er grov, og kun ment å gi en indikasjon på det overordnede 
potensialet. Beregningen viser et potensial på ca. 90 000 m2 boligareal i småhusområdene. 
Samlet viser disse beregningene at det finnes boligpotensialer på om lag 295 000 m2 i sentrum 
og den sentrumsnære sonen. 
 
Et boligbehov i Årnes på ca. 210 000 m2 mot 2040 kan altså dekkes innenfor sentrum og den 
sentrumsnære sonen. Utbygging bør fortrinnsvis skje i disse sonene, før dyrka mark eventuelt 
bygges ned i randsonen. En slik rekkefølge bygger opp om et kompakt og levende sentrum, og er 
i tråd med føringer gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Dersom en 
legger til grunn at en mindre del av kommunens vekst kommer til Årnes, vil boligbehovet synke, 
og mulighetene for å løse behovet innenfor de to innerste sonene vil bli enda bedre. 
 
 

 
Figur 4-7 Boligpotensial i sentrum og sentrumsnær sone (fortetting, transformasjon og utbygging av ubebygde 
areal), samt boligbehov i Årnes, begge målt i m2 boligareal. 
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.  

4.4 Gater og byrom i sentrum 

 
Planens hovedmålsetting er at Årnes skal være en livlig småby med et unikt særpreg – og 
innbyggernes foretrukne sted for liv og lære, handel og hygge. Gater og offentlige byrom står i en 
særstilling som møteplass og arena for handel og byliv. Hvordan disse elementene ivaretas i 
planen vil påvirke måloppnåelsen. Det er derfor utarbeidet en overordnet byromsanalyse for å 
synliggjøre viktige offentlige rom og beskrive deres hovedfunksjon. Innhold og utforming av de 
offentlige rom har også vært tema på medvirkningsmøter underveis i planprosessen.    
 
 
 
 

Bekkeparken 
Forbindelsen fra Øvre Hagaveg til Rådhusgata er en historiske vegtrasé som har 
blitt visket ut ved gradvis omlegging av vegsystemet. En intensjon bak planen har 

Figur 4-8 Offentlige rom i Årnes – innhold og sammenhenger.  
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vært å reetablere forbindelsen som et strukturerende element i Årnes. Fjukbekken 
ligger i rør under Øvre Hagaveg, og overvannsutredningen (Sweco 2017) viser 
flere flomveger gjennom området. Med et stort innslag av vegetasjon og eventuell 
opparbeiding av vannelementer i parken, kan Bekkeparken få en viktig funksjon 
ved fordrøyning av overvann.  

 
 

Rådhusgata 
Eksisterende avkjørsler til Bruvegen gir dårlig fremkommelighet også ved lave 
trafikkmengder. Ved å stenge kryssene Bruvegen/Rådhusgata og Bruvegen/Øvre 
Hagaveg, kan forbindelsen etableres som et sammenhengende byrom der gående 
og syklende prioriteres. Samtidig skal forbindelsen ivareta atkomst til rådhuset og 
bebyggelsen på S6. Det må etableres tydelige gangfelt over Bruvegen for gående 
og syklende som knytter Rådhusgata sammen med Bekkeparken.  
 

 

Forbindelse til kulturhuset 
 
Forbindelsen knytter sammen Rådhusgata og Skolegata, og sikrer flere 
alternative ganglinjer i sentrum. Sammenhengen med kulturhuset knytter 
forbindelsen til et sentralt målpunkt i sentrum.  
Forbindelsen er regulert til vegformål i reguleringsplan for Årnes sentrum og 
sikres i plankartet til kommunedelplanen.  
 
 

 

Trekanten  
Trekanten er etablert som en sentral plass i sentrum, opparbeidet med benker, 
fontener og vegetasjon. Uterommet benyttes som festplass og møtested ved store 
anledninger. Arealet er regulert til friområde. Utstrekning og formål sikres i 
kommunedelplanens plankart.  
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Aktivitetsparken 
 
Sentrum mangler lekeplasser og uterom tilrettelagt for aktivitet særlig rettet mot barn 
og unge. Utredning av overvannssituasjonen i Årnes (Sweco 2017) viser at store 
deler av sentrum vil ha utfordringer med håndtering av overvann ved kraftige regn. 
Deler av arealene i sentrum bør opparbeides med vegetasjon og avsettes til 
infiltrasjon og fordrøyning.  
S4 er et sentralt kvartal i Årnes og viktige offentlige funksjoner bør legges hit. 
Kvartalet er stort i Årnesmålestokk. I planen stilles det derfor krav til opparbeidelse 
av en ny offentlig gangforbindelse gjennom kvartalet, for å sikre korte ganglinjer og 

god tilgjengelighet mellom målpunkt i sentrum. Forbindelsen vil fange opp flere gangbevegelser, 
eksempelvis fra Amfi senter mot Årnes stasjon og undergang under jernbanen, og har et stort 
brukspotensial som er avgjørende for et levende bymiljø. Handelsfunksjoner med aktive fasader 
legges i første etasje.  
Kommunedelplanen stiller krav til å opparbeide en aktivitetspark på S4. Parken skal være et 
byrom for alle, men det stilles krav til tilrettelegging for lek og aktivitet, som er funksjoner som 
Årnes mangler i dag. Lokalisering av de offentlige funksjonene innenfor S4 fastsettes i 
reguleringsplan.  

Figur 4-10 Aktivitetspark og ny offentlig gangforbindelse 
gjennom Årneskvartalet. 

Figur 4-9 Ny byromsforbindelse fra Trekanten til omlagt 
Øvre Hagaveg. 
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Sagtomta  
Over Sagtomta legges en offentlig gangforbindelse mot Glomma som knytter 
sentrum til elverommet. Kommunedelplanen stiller krav til at trehuset i Silovegen 2 
reguleres til bevaring. Forbindelsen vil derfor oppleves som en del av utearealet 
rundt dette bygget. Forbindelsen som vist i plankartet tilsvarer regulert forbindelse 
i reguleringsplan for Sagtomta, kvartal 03, 06 og 07 som foreslås opphevet.  
 
 
 

Strandparken  
Arealet består av grøntområder mellom jernbanen og Glomma, og grenser til 
pendlerparkering og havn for fritidsbåter. Parken henger sammen med 
Bautaplassen, men er i mindre grad opparbeidet. Arealet er regulert til kombinert 
formål friområde/allmennyttig formål – småbåthavn i reguleringsplan for Årnes 
strand Årnes brygge.  
Det er en intensjon ved planarbeidet å knytte Årnes tettere mot Glomma. 
Intensjonen handler om bedre forbindelseslinjer til elvebredden, men også om 
opparbeidelsen og programmeringen av arealene langs elverommet. 
Aktivitetsparken bør tilrettelegges for opphold og med aktivitetstilbud som bidrar til 
at parken tas i bruk.  

Bautaplassen  
Bautaplassen er et grøntområde mellom jernbanen og Glomma med en parkmessig 
opparbeidelse. Parken er regulert til friområde i reguleringsplan for Årnes strand 
Årnes brygge og videreføres som friområde i kommunedelplanen.  
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Oppsummering byrom 

 
Figur 4-11 Sammenstilling av de ulike byrommene med funksjonsinnhold og program. Illustrasjonen 

4.5 Øvrig plangrunnlag 

4.5.1 Overvannssituasjonen i Årnes 

I forbindelse med kommunedelplanarbeidet er det gjennomført en utredning av 
overvannssituasjonen i Årnes (Sweco 2017). Utredningen ser på hvordan fremtidige 
nedbørshendelser vil skape flom i ledningsnett og på overflaten i Årnes. Det er simulert regn med 
ulike gjentaksintervall. Ledningsnettets kapasitet er vurdert. Utredningen identifiserer 
problemområder og foreslår tiltak for å redusere konsekvensene ved kraftige regn i 
problemområdene, men også generelt for Årnes. Det er gitt anbefalinger til bruk av resultatene i 
videre arbeid, både planlegging av Årnes sentrum og utbedring av ledningsnettet. Basert på 
resultatene fra modellen er det laget aktsomhetskart som viser hvilke områder som påvirkes av 
flom, og vannstand ved ulike hendelser (10, 25, 50 og 200-årsregn). Utredningen har ligget til 
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grunn for utforming av krav til overvannshåndtering i bestemmelsene i kommunedelplanen. 
Anbefalingene fra utredningene har også gitt grunnlag for avgrensning av hensynssone for flom 
og grenser for påslipp til kommunalt nett. Det er beregnet både flomvannføring i Drogga og 
overvannsflom i Årnes sentrum. Videre er flomveier lokalisert. Flom på overflaten i sentrum av 
Årnes på grunn av kraftig regn skyldes som regel én eller flere av disse årsakene: 

• Elv eller bekk i området som flommer over 
• Lavpunkt i terrenget 
• Veier eller andre fyllinger som demmer vann 
• Terreng med lite fall 
• Flomvei som samler mye vann 
• Bygninger som demmer opp vann / hindrer vannet i å strømme 
• Ledningsnett som fører vann opp på overflaten 
• Ledningsnett som ikke tar unna vannet 

 
Videre er det identifisert problemområder basert på resultater fra 200-årsregnet og foreslått tiltak 
for disse områdene, se figur 4-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

4.5.2 Barnetråkk 

Resultatene fra kartleggingen er analysert og et utvalg av hovedfunn er satt sammen i ulike kart 
med et representativt utvalg av kommentarer som har særlig betydning for undersøkelsen, se 
eksempel i figur 4-13.  

Figur 4-12 Maksimalvannstand ved et 200-årsregn (kort 
og langt regn) og plassering av problem- og 
tiltaksområder. Kilde: Utredning av overvann Årnes, 
Sweco 2017. 
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Figur 4-13 Eksempel på kart fra barnetråkkregistreringen som viser møteplasser, aktiviteter og skoleveg (blå 
strek). 

I det følgende er hovedfunn fra kartleggingen sammenfattet.  
 
Trafikk  
Elevene ga uttrykk for at trafikksituasjonen rundt skolen var kaotisk. Strekket fra Droggevegen, 
via Kjuushagen ved Nes videregående skole, over fylkesvei 175 og videre mot Årnes skole er en 
særlig viktig forbindelse som mange av elevene bruker. I gruppearbeidet gav mange av elevene 
uttrykk for at Droggevegen oppleves som utrygg på grunn av manglende tilrettelegging for 
gående og at det er mørkt i forbindelsen mot den videregående skolen. Ved fylkesveien er det 
lagt inn kommentarer om mye trafikk. En annen mye brukt skoleveg er Runnivegen både nordfra 
og sørfra mot skolen. Her er det også er kommentert at det er mye trafikk. Elevene har også 
kommentert enkelte farlige og manglende fotgjengeroverganger andre steder i Årnes. 
 
Positive registreringer   
 
Sentrale deler av Årnes, som trekanten og sentrumskvartalene, er pekt ut av mange som et 
positivt sted, og et sted hvor de kan møte venner. Trekanten, fritidsklubben og biblioteket 
fremheves. Andre områder som utmerker seg positivt er svømmehallen og idrettshallen ved Nes 
videregående skole.  



Planbeskrivelse kommunedelplan for Årnes, 28.5.2019 

 
 

28 

 
Negative registreringer  
Av negative tilbakemeldinger har elevene særlig gitt uttrykk for at de misliker mørke steder og 
skumle folk, i tillegg til nevnte kommentarer om trafikk. Det er registrert mørke steder og 
lyktestolper som ikke fungerer flere steder. Flere påpeker for eksempel at det er mørkt sør for 
Nes videregående skole, et sted mange passerer på vei til skolen. Flere steder, som Kirkevegen 
og Hagaskogvegen oppleves av noen som utrygge fordi rusmisbrukere oppholder seg her.  
 
Anbefalinger  
Av fysiske tiltak som vil bedre elevenes hverdag, er det særlig trafikkforholdene på skoleveien 
som bør få fokus. Kombinasjonen av stor trafikk og mange elever som bruker veiene, gjør at 
hensynet til myke trafikanter bør vektlegges. I tillegg bør det bygges videre på de gode 
møteplassene i sentrum og ved den videregående skolen.   
 

4.5.3 Mulighetsstudie for omsorgsboliger 

Nes kommunes behov for omsorgsboliger med heldøgnsomsorg, sykehjemsplasser og mer 
ordinære omsorgsboliger for utleie er kartlagt gjennom bl.a. befolkningsframskrivinger frem mot 
2040. I forbindelse med kommunedelplanen var det behov for å fastsette arealer for ulike former 
for omsorgstjenester, og evt. gjøre endringer i arealformål for å sikre at fremtidige behov ivaretas. 
Som grunnlag for disse beslutningene er det gjennomført en mulighetsstudie som ser nærmere 
på potensialet i ulike tomtealternativer, inkludert bl.a. kapasitet, egnethet og muligheter for 
hensiktsmessige driftsforhold knyttet til de ulike boformene og deres særegne behov knyttet til 
ulike brukergrupper. Arbeidet med mulighetsstudiet videreføres uavhengig av planforslaget og 
danner grunnlag for nærmere planlegging og utbygging av omsorgsboliger i Årnes, slik at dette 
behovet dekkes. 
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5 Planen  

5.1 Overordnede plangrep 

5.1.1 Planens avgrensning  

Planens avgrensning angir byggesonen i Årnes, og er den ytre avgrensningen av virkeområde for 
bestemmelsene i denne planen. Planavgrensningen tar utgangspunkt i avgrensningen i 
kommunedelplan for Årnes 2009-2021, men med enkelte mindre justeringer.  

5.1.2 Grønn grense  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus forventer at kommunens planer skal vise 
en grønn grense som en langsiktig avgrensning av tettstedet der veksthensyn kan gå foran 
jordvern og hensynet til regional grønnstruktur.  
Avgrensningen av den sentrumsnære sonen er basert på analyser av gangavstand fra sentrum 
og andre viktige funksjoner, og følger anbefalte prinsipper for avgrensning. Grønn grense er 
imidlertid ikke endret betydelig sammenlignet med grensen i kommunedelplan for Årnes 2009-
2021. Den må derfor anses som en svært langsiktig avgrensning av byggesonen, og sees i 
sammenheng med bestemmelser som kanaliserer veksten til de mest sentrale delene av Årnes.  

5.1.3 Vekst innenfra og ut  

En intensjon bak planens soneinndeling er å fokusere veksten til sentrum og den sentrumsnære 
sonen for å sikre at veksten i Årnes starter som en fortetting og transformasjon av de mest 
sentrale arealene i Årnes.  

5.1.4 Omdisponering av arealer 

Utbyggingsformålene i planen er i hovedsak avsatt til bebyggelse og anlegg i tidligere vedtatte 
arealplaner. Unntaket er omdisponering av områder avsatt til grønnstruktur ved Nes sykehjem 
(BOP_F2 og BOP_F6) som omdisponeres til offentlig privat/ tjenesteyting. Planen innebærer med 
andre ord ikke ytterligere nedbygging av dyrka mark, naturområder eller grønnstruktur.  

5.1.5 Felles planlegging  

For å sikre en helhetlig utvikling av sentrale utbyggingsområder i Årnes stilles krav til felles 
planlegging av enkelte felt på tvers av eiendomsgrenser og arealformål. Grepet vurderes som 
særlig viktig i sentrum for å ivareta sammenhenger og sørge for en hensiktsmessig fordeling 
mellom areal avsatt til bebyggelse og til offentlige gater/plasser.  

5.2 Endringer  

5.2.1 Endringer i plankartet 

Det er foretatt flere endringer i plankartet fra kommunedelplan for Årnes 2009-2021. De mest 
vesentlige endringene i plankartet er: 

• Mindre justeringer av plangrense og grønn grense  
• Økt detaljering av plankartet i sentrum  
• Øvre Hagaveg er lagt om 
• Sentrumsformålet er redusert i utstrekning  
• Drogga er avsatt til grønnstruktur  
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• Omdisponering fra ett areal med grønnstruktur (grusbane ved Nes sykehjem) til 
boligformål offentlig/privat tjenesteyting 

• BOP_F5 Gorolund er avsatt til offentlig/ privat tjenesteyting, tidligere sentrumsformål 
• Transformatorstasjon Gjerdrudvegen er gitt korrekt arealformål, 
• Svarverudvegen 181 A (Tidligere Minisuper`n) og Kjuusvegen 1A (Smia) med opprinnelig 

formål hhv. privat tjenesteyting og næringsformål er angitt med boligformål i tråd med 
omkringliggende boligbebyggelse 

• Jernbanen er avsatt med eget formål med tilhørende byggegrense  
• Nye hensynssoner: flom, kulturminner, naturmiljø, høyspent. 
• Nye båndleggingssoner etter lov om kulturminner.  
• Elvefronten mot småbåthavnen er avsatt til friområde (GF4) 
• Drognesjordet er tilbakeført til LNF 

5.2.2 Endringer i planbestemmelser 

Bestemmelsene er vesentlig endret fra kommunedelplan for Årnes 2009- 2021, blant annet ved 
at de mange retningslinjene i denne er erstattet med juridisk bindende bestemmelser i ny plan.  

5.3 Forholdet til overordnete planer  

Planen er utarbeidet i henhold til overordnede planer og anses å imøtekomme føringene i disse. 
De mest relevante grepene i kommunedelplanen i forbindelse med overordnede føringer er: 

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

friluftsliv/rekreasjon. 
• Høyere utnyttelse og fortetting i sentrum for å unngå nedbygging av dyrka mark i 

randsonen, regulert ved rekkefølgekrav. 
• Økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
• Klimatilpasning gjennom krav til overvannshåndtering og flomsikring. 
• Sikring av kulturminner og kulturmiljø. 

5.4 Plangrep 

5.4.1 Gater og byrom  

Planen har en høyere detaljering i sentrumsområdene for å synliggjøre sentrale gater og byrom. 
Viktige gater og byrom synliggjøres i plankartet. Det stilles krav til opparbeidelse av aktivitetspark 
og ny offentlig gangforbindelse på S4, opparbeidelse av Rådhusgata og gang og 
sykkelforbindelse i Bruvegen. Ved omlegging av Øvre Hagaveg sikres opparbeidelse av ny park 
(GP_F2) med egen rekkefølgebestemmelse.  
Utforming av de enkelte gater og byrom avklares i reguleringsplan. Ved regulering stiller 
planbestemmelsene krav til redegjørelse for hvordan estetiske kvaliteter og tilpasning til 
omgivelsene for bygg og anlegg sikres i prosjektering og bygging. Redegjørelsen skal blant annet 
omfatte alle offentlige arealer og kantsoner mot gater og byrom. Det stilles særlige krav til aktive 
fasader i sentrum og utforming av kantsoner i by- og gaterom.  

5.4.2 Handel  

Ny detaljhandel skal etableres i sentrum. Sentrumsformålet åpner for forretning, tjenesteyting, 
hotell/overnatting og bevertning som er viktige formål i et sentrum som skal ha liv gjennom 
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døgnet. En eiendom utenfor sentrum, der det er eksisterende dagligvarebutikk, er avsatt til 
forretning. For øvrig avsettes ikke arealer til handelsformål utenfor sentrum.  
 
Planbestemmelsene stiller krav til at første etasje innenfor områder avsatt til sentrumsformål skal 
forbeholdes næringsvirksomhet. Første etasje i Skolegata, Rådhusgata, og Jernbanegata mellom 
Årnes stasjon og Kirkevegen, skal forbeholdes besøksintensiv virksomhet innen forretning, 
bevertning, kultur og tjenesteyting.  

5.4.3 Parkering  

Tema parkering er nærmere omtalt i et eget trafikknotat, se vedlegg 9. 
Parkeringsnormen er detaljert i ulike soner som reflekterer de ulike sonenes karakter og utvikling. 
Parkeringsnormen har som mål om mer effektiv bruk av arealene enn i dagens situasjon, 
samtidig som det sikres et godt nok parkeringstilbud til beboere og næringsliv i Årnes. Videre vil 
den nye parkeringsnormen på sikt medføre en trafikkreduksjon i sentrumssonen.  
Maks antall parkeringsplasser for forretning og kontor er likt for sentrumssonen og sentrumsnær- 
sone. I alle soner er det definert et minimum antall parkeringsplasser for å sette av nok 
parkeringsareal på egen tomt og dermed unngå parkering på offentlig område. 
Inndelingen av parkeringsnormen i ulike soner av Årnes vil også sikre at det anlegges tilstrekkelig 
med parkeringsplasser til de ulike virksomhetene og beboerne i områdene. Dette sikres blant 
annet med å etablere et minimumskrav for parkeringsplasser til boliger utenfor sentrumssonen.  
Ny parkeringsnorm fastsetter at parkeringsplasser for bolig innpasses i garasje eller 
underjordiske parkeringsanlegg ved utbygging. Ved etablering av parkering for næring- og 
kontorformål i sentrumssonen, bør kun et mindre antall parkeringsplasser for kunder være over 
bakken utenfor garasjeanlegg.   
Parkeringsnorm i kommunedelplanen viderefører bestemmelser med et krav om at minimum at 5 
% av plassene er reservert bevegelseshemmede når det er 10 parkeringsplasser eller flere.   
For sykkel videreføres også dagens parkeringsnorm med minimum 2 parkeringsplasser for sykkel 
per boenhet og per 100 m2 BRA for kontor og forretning i alle soner. 

5.4.4 Trafikksikkerhet  

Tema trafikk er nærmere omtalt i et eget trafikknotat, se vedlegg 10. 
Planen innebærer at Rådhusgata stenges for gjennomkjøring mellom Bruvegen og Skolegata. 
Forbindelsen skal forbeholdes gående og syklende, men det beholdes kjørbar atkomst til 
eiendommene. Stengingen av Rådhusgata medfører reduksjon av antall kryss i Bruvegen, som 
bidrar til bedre trafikksikkerhet med mindre konfliktpunkter samtidig som det kan etableres en 
trygg fotgjengerovergang over Bruvegen ved Rådhusgata. 
Kommunedelplanen legger opp til at Øvre Hagaveg legges om fra dagens T-kryss mot Bruvegen 
til rundkjøringen mellom Bruvegen, Seterstøavegen og Svarverudvegen for å danne en 4-armet 
rundkjøring.  Kapasitetsberegninger viser at omleggingen av Øvre Hagaveg til rundkjøring gir 
tilfredsstillende avvikling også med økt trafikk i framtidig situasjon. Omleggingen vil også øke 
trafikksikkerheten. 
Kommunedelplanen legger til grunn rekkefølgekrav om at det skal etableres løsning for gående 
og syklende langs Bruvegen før S9-11 tas i bruk. Bruvegen har i dag dobbeltsidig fortau, men 
ingen egen løsning for syklister. Syklister i dag bruker stort sett fortauet, men med en utvikling i 
området er det forventet økt trafikk av myke trafikanter og dermed økt konfliktnivå på fortauet.  
I kommunedelplanen legges det opp til at Runnivegen og Kjuushagen knyttes til Seterstøavegen i 
en 4-armet rundkjøring. Omlegging av T-kryss til rundkjøring har dokumentert effekt på lavere 
antall ulykker og personskader (Trafikkhåndboka). Rundkjøringen vil også bidra til bedre 
trafikkavvikling og et mer robust vegsystem som takler økt trafikk bedre enn med to separate T-
kryss. Ved omleggingen skal undergangen beholdes, og den bør utbedres for å holdes universelt 
utformet ettersom dette er viktig skoleveg og krysningspunkt for myke trafikanter.    
Barnetråkkregistreringen (kap. 0) viste at forbindelsen fra Salemsvegen og Hagavegen gjennom 
stadionområdet og Droggevegen mot Nes videregående skole er mye brukt av skoleelever. I figur 
5-1 nedenfor vises at området mangler tilrettelegging for myke trafikanter i form av fortau eller 
gang- og sykkelvei. For å ivareta hensynet til barn og unge langs forbindelsen stilles krav til 
etablering av en ny trafikksikker, offentlig forbindelse for gående gjennom B_F5. 
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Figur 5-1 Dagens tilrettelegging for myke trafikanter samt barnetråkkregistreringer 

5.4.5 Boliger  

Rundt 80 % av boligene i Nes er eneboliger, rundt 10 % er rekkehus eller kjedehus, og 6 % av 
boenhetene ligger i boligblokk (SSB 2011). Nes ligger vesentlig høyere i eneboligandel enn 
gjennomsnittet i kommunene i Akershus, med 60 % eneboliger. Tallene er hentet fra 2011, men 
gir en indikasjon på situasjonen fremover. Befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre over 
67 år vil stige fra 13 til 18 % (Bakkeli 2017). Flere eldre i befolkningen og et overskudd av 
eneboliger tilsier at det bør bygges flere leiligheter tilpasset mindre husholdninger. 
Samtidig er det et ønske å tilrettelegge for at unge etablerer seg i Årnes, også i mer sentrale 
deler av tettstedet. Utbygging av boligtypologier tilpasset barnefamilier er ett av flere virkemidler 
for å påvirke tilflytting og demografi. Kommunedelplanen søker å oppnå en variasjon i 
boligtilbudet ved å stille krav til ulike boligtypologier i områder avsatt til fremtidig boligbebyggelse.  

5.4.6 Dyrket mark  

Planen innebærer en nettoreduksjon på drøyt 180 daa i jordbruksareal til utbyggingsformål i 
forhold til det som tidligere var avklart i kommuneplanens arealdel. Ved utleggelse til offentlig 
ettersyn var det lagt inn til grav og urnelund ved Årnes kirke (ca. 6 daa). I forhold til 
høringsforslaget tilbakeføres Drognesjordet på nær 190 dekar med dyrka mark av svært god 
kvalitet til LNF formål ved sluttbehandling. Kommunedelplanen stiller krav til utarbeidelse av en 
plan for hvordan matjord skal brukes til nydyrking eller jordforbedring av landbruksområder 
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utenfor planområdet. Kravet gjelder kun reguleringsplaner i områder med eksisterende dyrket 
mark.  

5.4.7 Nærmiljø og friluftsliv, inkludert barn og unges interesser  

Temaet er nærmere omtalt i et eget notat, se vedlegg 10. 
Stasjonsbyen som identitetsskapende element sikres gjennom hensynssone for kulturmiljø med 
tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Bevaringen av høydedraget mot kirken har vært 
grunnlag for fastsetting av byggehøyder i dette området. Dette gjøres gjennom bestemmelser 
som regulerer maksimal byggehøyde og krav om variasjon i byggehøyder.  
Arealet langs Glomma har en vesentlig verdi som identitetsskapende element og for friluftslivet. 
Disse verdiene sikres ved at området avsettes til arealformål grønnstruktur, der det foreligger et 
generelt byggeforbud. Bedre tilgang til grøntområder generelt ivaretas gjennom en egen 
bestemmelse som sier at atkomster til slike områder skal sikres/gjennomføres. Det er lagt inn 
formål grønnstruktur på viktige forbindelseslinjer til de mindre grønnstrukturene i sentrum og 
sammenhengende grønnstrukturformål gjennom byggesonen som sikrer offentlige 
forbindelseslinjer mot de store skogområdene rundt Årnes.  
I planbestemmelsene er det innarbeidet flere krav som sikrer at nye boligområder utformes på en 
god måte, med krav til variasjon i boligtypologier, tilpasning til omgivelsene og ivaretakelse av 
sammenhenger og historisk tilknytning. Videre stilles det tydelige krav til etablering og utforming 
av leke-, aktivitet- og uteoppholdsareal for alle nye boligområder, samt at disse skal fungere som 
en god møteplass for alle.  
Gjennom å tydeliggjøre viktige gater og byrom, samt sikre opparbeidelse av ny grønnstruktur og 
aktivitetspark, bidrar planen til å skape felles møtesteder i Årnes.  
Årnes stadion har en viktig nærmiljøfunksjon som et anlegg for idrett og aktivitet. Nåværende 
lokalitet har formål boligbebyggelse i planen og en rekkefølgebestemmelse sikrer at nytt 
idrettsanlegg med tilhørende funksjoner skal etableres før det gamle rives. 

5.4.8 Støy  

Temaet er nærmere omtalt i et eget notat, se vedlegg 11. 
 
T-1442, eller retningslinjer som erstatter denne, skal legges til grunn ved utarbeiding og 
behandling av detaljreguleringer og søknader om tillatelse til tiltak i planområdet. 
 
Det er utarbeidet støysonekart for veg og jernbane som viser at fremtidige utbyggingsområder 
nær fylkesveger og jernbane er støyutsatt. Det stilles krav til støyutredning ved regulering av 
boligområder eller annen støyfølsom bebyggelse i eller inntil støysoner. Støyutredning skal også 
utarbeides ved vesentlig utvidelse av eksisterende støykilde eller etablering av en støykilde hvor 
tiltaket utløser krav om reguleringsplan. Grenseverdier i T-1442 eller retningslinjer som erstatter 
denne skal legges til grunn. Avbøtende tiltak skal vurderes. I utbyggingsområder som både er 
utsatt for støy fra veg og bane, skal utredningen også redegjøre for virkningene av sumstøy.   

Avvikssone støy  
 
I henhold til statlige og regionale føringer skal det tilrettelegges for økt utnyttelse ved 
kollektivknutepunkt, og det vil være behov for at også sentrale områder blir benyttet til 
boligformål. Med nærhet til støykilder og med høy bygningstetthet vil støytiltak på bakkeplan 
være lite aktuelt og det vil være utfordrende å ivareta anbefalte grenseverdier for støy iht. T-1442. 
Ved å definere sentrum som avviksområde for støy med tilhørende bestemmelser, sikres 
minimumskrav for ny støyfølsom bebyggelse, herunder krav til stille side, plassering av 
oppholdsrom mot stille side og tilgang til utearealer som tilfredsstiller grenseverdiene i T-1442.  
Et avviksområde med tilhørende bestemmelser for støy sikrer likebehandling av plansaker ved 
enhetlige krav. Avviksområdet bør imidlertid ikke være av større utstrekning enn nødvendig og er 
begrenset til å omfatte kun de områdene som er avsatt til sentrumsformål i kommunedelplanen. 
Avvikssonen for støy reduseres dermed sammenlignet med avvikssonen slik den er definert i 
kommuneplanen.  
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5.4.9 Blågrønn struktur  

Droggas åpne løp gjennom sentrum er avsatt til grønnstruktur.  
 
Strandparken GF4 skal være offentlig tilgjengelig med publikumsrettede funksjoner. Det tillates 
kun oppført nye bygg og tiltak som skal være tilgjengelige for allmennheten. Eventuell utbygging 
fastsettes gjennom reguleringsplan. Områdets primære funksjon er rekreasjonsområde. 
Uteområdene opparbeides som park og festplass, med fasiliteter som f.eks skatepark og 
sandvolleyballbane. Det tillates ikke arealbruksformål eller tiltak som hindrer allmenn bruk og 
tilgjengelighet. 
  
Arealer langs Glomma er avsatt til grønnstruktur for å ivareta ivareta natur- og 
rekreasjonsinteresser. Arealformålet friområde og naturområde sikrer arealene mot utbygging og 
tekniske inngrep. I tilknytning til evjer og øyene i Glomma sikrer i tillegg hensynsone naturmiljø 
områdene for inngrep som kan påvirke verdifulle naturtyper og artsforekomster i området.  
 
I planarbeidet er det ikke vurdert bekkeåpning av lukkede vassdrag i planområdet, men utredning 
av overvannsituasjonen i Årnes viser at vassdrag i rør går fulle og at vannet finner nye veier på 
overflaten. Arealer avsatt til grønnstruktur i plankartet spiller en viktig rolle som flomveier og 
håndtering av overvann ved kraftige og langvarige regn. Det er lagt inn bestemmelse om at 
gjenåpning skal vurderes i alle planer og tiltak som berører lukkede bekker.  
  

5.4.10 Siktlinjer  

Et delmål for planarbeidet er å videreutvikle Glommas betydning for Årnes, som innebærer at 
Glomma skal være en lett tilgjengelig og rekreativ ressurs og at utsikten til Glomma ikke må 
bygges igjen. Planen åpner for ny bebyggelse mot Glomma, vest for jernbanen. For at utsynet til 
Glomma ikke skal bygges igjen sikres det to siktsektorer på henholdsvis 10 og 13 meter.  
 
Siktlinjen langs Øvre Hagaveg følger vegens historiske trasé og kan fremheves ved etablering av 
en sammenhengende byggelinje.  
 

 
Figur 5-2 Siktlinjer 
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5.4.11 Byggehøyder og utnyttelse  

Det åpnes for byggehøyder inntil 25 m innenfor områder avsatt til sentrumsformål. Tillatte 
byggehøyder innenfor planområdet tilsier høy utnyttelse i sentrum i tråd med anbefalinger i 
overordnete planer. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus anbefaler en 
områdeutnyttelse rundt 60-80 % i prioriterte tettsteder som Årnes. Anbefalingen er generell og tar 
ikke høyde for lokale tilpasninger. Områdeutnyttelse er et upresist mål på tetthet og er følsomt for 
avgrensning. I planen stilles derfor ikke krav til grad av utnytting for enkelte felt, men utnyttelse 
må fastsettes i reguleringsplan.  
 
I sentrum tillates høyest bebyggelse langs Bruvegen, der terrenget og avstanden til stasjonsbyen 
og høydedraget ved Årnes kirke, tilsier at området bedre tåler høy bebyggelse, jf. konklusjonen i 
«Analyse av fortetting- og transformasjonsanalyse i Årnes» (Asplan Viak 2016). 
  
For å sikre variasjon i byggehøyder er det definert et øvre og nedre spenn for byggehøyder 
innenfor hvert utbyggingsområde. Bestemmelsen fastsetter hvor stor andel av den totale 
bebyggelsen som kan oppføres innenfor hvert spenn. Variasjon i byggehøyder er vurdert som et 
viktig virkemiddel for tilpasning til den karakteristiske trehusbebyggelsens dimensjoner og skala. 
For beregning av etasjeantall i sentrumsområdene er det i planbestemmelsene gitt en generell 
etasjehøyde på 4 meter i 1. etasje for næring. Overskytende etasjer er for bolig med etasjehøyde 
3 meter. 
 
I fremtidige boligområder i den sentrumsnære sonen stilles det krav om maks byggehøyder for 
leilighetsbygg. I hovedtrekk videreføres høydebestemmelsene fra gjeldende kommunedelplan. I 
områder med rekkehus eller konsentrert småhusbebyggelse fastsettes høyder i reguleringsplan.  

5.4.12 Omsorgsboliger  

Parallelt med planarbeidet har det pågått en mulighetsstudie for omsorgsboliger i Årnes. Det 
foreligger en egen rapport fra dette arbeidet. Resultatet fra mulighetsstudiet ligger til grunn for 
avsetting av areal til offentlig tjenesteyting ved Nes sykehjem, Gorolund og på Runni. De avsatte 
arealene anses å ivareta kommunens behov på kort og lang sikt når det gjelder å dekke behovet 
for omsorgsboliger til alle aktuelle grupper. 
 
For område BOP_F3 (tidligere barnehage ved Svarverud) kan endring til boligformål være aktuelt 
og vil vurderes i senere reguleringsplanarbeid. Det vises til kommunestyrets vedtak av revidert 
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PS 3/19, vedtatt 5. februar 2019), punkt h):  
«Det vurderes å starte opp salgsprosess for området der Svarverud barnehage lå. Området 
vurderes regulert til bolig. Må sees i sammenheng med sluttbehandling av KDP Årnes». 

5.4.13 Overvann og flom  

Hensynssone flom avgrenser områder hvor det stilles dokumentasjonskrav ved påfølgende 
reguleringsplanarbeid eller gjennomføring av tiltak. NVEs aktsomhetskart flom, og resultater fra 
overvannsutredning i Årnes (Sweco 2017), er benyttet som underlag for avgrensning av 
hensynssonen.  
 
Ved påfølgende planarbeid i Årnes skal det avsettes tilstrekkelig areal for å håndtere overvann i 
henhold til tretrinnsstrategien. Strategien går ut på at overvann skal håndteres på tre nivåer: 
 
1) Infiltrere små regn 
2) Forsinke og fordrøye middels regn 
3) Sikre trygge flomveier for ekstreme regn 
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Figur 5-3 Tretrinnsstrategien for overvann.  

Ved regulering og utbygging må det dokumenteres hvordan overvannet er tenkt håndtert i de 
ulike trinnene i tretrinnsstrategien.   
 
Overvann i trinn 1 skal fortrinnsvis håndteres åpent og benyttes som en ressurs som et estetisk 
element. I trinn 2 skal overvann fordrøyes lokalt på en slik måte at det ikke medfører ulemper på 
kommunalt ledningsnett eller øker flomfaren i området. Påslipp til kommunalt avløpsnett ikke skal 
overstige 1 l/s/daa. 
 
 
Temakart drenslinjer viser flomveier innenfor planområdet. Ved regulering eller gjennomføring av 
tiltak nær en flomvei skal det dokumenteres hvordan vannet skal ledes gjennom området og 
videre til vassdrag eller annen resipient (trinn 3).  
 

5.4.14 Vannforsyning  

For å sikre hygieniske forhold og tilstrekkelig mengde til brannvann, skal overordnet VA-plan 
inngå i alle reguleringsplaner (område- og detaljreguleringsplaner). Ledningsanleggene for 
vannforsyning og avløp skal ha en kapasitet innrettet for utvidelse utover det enkelte planområde, 
og det må påses at kapasitet og tilstand i bestående VA-nett er god nok dersom ny utbygging gir 
en økt belastning på dette.  
 
Det vises til retningslinjer for slokke- og spylevannsuttak i Årnes Vannverks forsyningsområde, og 
for krav til brannvann uten- og innendørs vises til enhver tids gjeldende veileder fra ØRB. 
 

5.4.15 Naturmiljø  

Tema naturmiljø er nærmere omtalt i et eget notat, se vedlegg 14.  
 
I forbindelse med planarbeidet er det utført supplerende kartlegging av naturmiljø i flere 
delområder, blant annet basert på tidligere registreringer av arter og naturtyper. Områdene er 
Årnestangen, de to øyene/holmene mellom Årnestangen, Høie, samt et mindre område ved 
Gorolund sør for sentrum, Gorolundevja.   
Med bakgrunn i kartleggingen er det avsatt hensynssoner for naturtypelokalitetene, med 
tilhørende retningslinjer. Formålet med hensynssonene er å bevare verdiene for naturmangfoldet 
og således settes det begrensninger for tiltak innenfor sonene. Hensynssonene omfatter totalt fire 
naturtypelokaliteter:  
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• Årnestangen med tilhørende evje (verdi B - viktig) 
• Holmene i Glomma (verdi B - viktig) 
• Hul eik ved Gorolundevja (utvalgt naturtype, verdi B - viktig)  
• Kantvegetasjon i ytre deler av Gorolundevja (verdi B – viktig 

I tillegg er en lokalitet ved Høie også omfattet av hensynssone naturmiljø. Denne var tidligere 
kategorisert som naturtype beitemark, men er nå så gjengrodd at lokaliteten ikke kan sies å ha 
verdi som denne naturtypen lenger. Derimot utgjøres en stor del av den opprinnelige beitemark-
lokaliteten av en leirskredgrop, som kan verdisettes som geotop med verdi svært viktig, A. 
Leirskredgropa utgjør et noe mindre areal enn den opprinnelige beitemark-naturtypen, men siden 
denne beitemarka også har et potensial for restaurering, beholdes opprinnelig avgrensning som 
grunnlag for hensynssonen. 

5.4.16 Kulturmiljø  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 ble vedtatt 21.11.2017. 
Kulturminneplanen avgrenser en hensynssone for stasjonsbyen i Årnes med følgende 
begrunnelse:  
 
«Årnes har en tydelig gatestruktur med utgangspunkt i de gamle ferdselsårene. Langs de eldste 
gatene ligger den gamle trehusbebyggelsen. Nede på platået rundt stasjonen finner vi de gamle 
forretningsgårdene hvor man hadde sentrumsfunksjonene. Spesielt viktig er trehusene i 
Skolegata, fra jernbanestasjonen og fram til Årnes gamle skole. Trehusmiljøet rundt Trekanten 
park er særdeles viktig å ta vare på for opplevelsesverdien i området. På høyderyggen ved kirka 
finner man villaene og den gamle hovedbygningen på Årnes gård som har tjent som 
lensmannsgård. Årnes sin bevarte trehusbebyggelse er variert, godt ivaretatt og innehar en høy 
grad av autentisitet. Trehusene er sammen med elva det som gir Årnes sitt største særpreg. 
Særpreget er miljøskapende, og således viktig å ivareta i videre fortetting og utbygging av Årnes. 
Enkeltobjekter er regulert til bevaring gjennom ulike reguleringsplaner».  
 
Hensynssonen og anbefalte retningslinjer er innarbeidet i kommunedelplan for Årnes.  
 
I Brugdehaugvegen og Doktor Øverlands allé ligger de siste restene av ekstensive gravfelt 
knyttet til tunet på Runni gård og ferdselen langs Glomma. Gravminnene er sikret med 
hensynssone og tilhørende bestemmelse.  
 
5.4.16 Arealer til grav og urnelund 
Tilliggende områder til Årnes kirkegård er avsatt til kirkegårdsutvidelse. Dette gjelder Runnivegen 
1, og jordbruksarealer tilhørende Årnes gård som grenser opp mot eksisterende kirkegård i sør. 
Ca. 6 daa. De avsatte arealene tilsvarer utvidelsesarealene 1,2 og 3 i arealbehovsanalysen 
utarbeidet av Grindaker landskapsarkitekter som følger som vedlegg. 
 
Arealformålet på eiendom tilgrensende Årnes kirke er endret slik at det er i overenstemmelse 
med gjeldende bruk. Eiendommen omfatter Årnes Misjonshus og arealformålet er endret fra 
eksisterende grav og urnelund til offentlig eller privat tjenesteyting, her privat.  

5.5 Gjennomføring 

Kommunedelplanen vil følges opp gjennom krav om felles planlegging for delområder 
(planbestemmelsene pkt. 2.2.), og utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere og 
grunneiere (planbestemmelsenes pkt. 2.3). Videre vil elementer i planen sikres oppfølging og 
utførelse gjennom rekkefølgekrav (planbestemmelsenes pkt. 2.5), og krav til utredninger i 
forbindelse med reguleringsplaner (planbestemmelsenes pkt. 2.9).  
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6 Konsekvenser av planen 
Planens virkning på miljø- og samfunn er utredet i samsvar med vurderingen av utredningskrav 
(jf. kap. 1.3) og vedtatt utredningsprogram. Vurderingene tar utgangspunkt i føringer gitt i 
Miljøverndepartementets veileder T-1493 «Konsekvensutredninger – kommuneplanens 
arealdel». Tabellen nedenfor er hentet fra planprogrammet og gir en oversikt over hvilke temaer 
som er undersøkt/beskrevet i planprosessen, og temaer der konsekvensene er nærmere vurdert. 
For sistnevnte foreligger egne temanotat som vedlegg til planbeskrivelsen, samt at det gis en 
temavis oppsummering i dette kapittelet.  
 
Tabell 6-1 Temaer som er undersøkt/beskrevet og/eller konsekvensvurdert. 

Tema Temaer som er 
undersøkt/beskrevet 

Temaer som er 
konsekvensvurdert 

Planmessige forutsetninger 
Grunnforhold X  
Grunnforurensning X  
Flom og klimatilpasning X  

Konsekvenser av planen 
Trafikk, trafikksikkerhet og 
parkering 

X X 

Handel X  
Nærmiljø og friluftsliv, inkl. 
barn og unge 

X X 

Befolkningens helse X X 
Kulturminner og kulturmiljø X X 
Naturmangfold X X 
Støy X X 
Luftforurensning X  
Vannmiljø X  
Sol og skyggeforhold X  
Risiko og sårbarhet X X 

Gjennomføring 
Trinnvis utvikling/rekkefølge X  
Infrastrukturkostnader X  

6.1 Trafikk, trafikksikkerhet og parkering  

Årnes sentrum har et godt utbygd gatenett med dobbeltsidig fortau og flere strekninger med 
gateparkering. Årnes er møtepunktet for fem fylkesveger som knyttes sammen og går forbi 
sentrum gjennom Bruvegen. Bruvegen har i dag en trafikkmengde på ca. 8 000 i ÅDT og har 
svært mange kryss og avkjørsler med kort avstand. Det fører til fremkommelighetsproblemer og 
strekningen oppleves uoversiktlig. Det er ett gjennomgående felt i hver kjøreretning i Bruvegen. 
Venstresving, inn og ut av Bruvegen, gir enkelte korte perioder med forsinkelser og kø i 
ettermiddagsrushet.  
 
Areal til overflateparkering beslaglegger i dag store arealer i Årnes sentrum. Det er utbygd gate- 
og pendlerparkering med god standard, men mye av det private parkeringstilbudet i sentrum er 
generelt dårlig oppmerket og lite arealeffektivt. Enkelte parkeringsområder har tidsrestriksjoner, 
men ingen av de registrerte parkeringsplassene i sentrum er avgiftsbelagt i dag. Forslaget til ny 
parkeringsnorm i kommunedelplanen vil på sikt ha den konsekvensen at parkeringsarealet i 
sentrum effektiviseres, og at en større andel parkeringsplasser inngår i anlegg under bakken. 
Dette vil bidra til å redusere biltrafikken innad i sentrumssonen. Foreslått parkeringsnorm har de 
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samme makskravene som dagens parkeringsnorm, men er detaljert i ulike soner etter ønsket 
utvikling.  
 
Rådhusgata er i planforslaget foreslått stengt mot Bruvegen. Rådhusgata har i dag en ÅDT på 
rundt 1 500 mot T-krysset til Bruvegen. Beregnet konsekvens av stengingen er en moderat 
økning i trafikken på Seterstøavegen og Jernbanegata, og en reduksjon i Bruvegen. Effekten av 
økt antall venstresvingende mot Jernbanegata er beregnet og vurdert til å være akseptabel. 
Stengingen av Rådhusgata vil kunne gjøre strekningen på Bruvegen mer oversiktlig, og det åpner 
for å legge til rette for et trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter over Bruvegen.   
 
Det er i framtiden forventet en trafikkvekst i Årnes som vil belaste fylkesvegnettet. Spesielt sårbar 
er tilknytningen mellom Øvre Hagaveg og Bruvegen som i dag er utformet som et T-kryss med 
vikeplikt. I ettermiddagsrushet bygges det opp kø som påvirker trafikkflyten negativt. Ny 
kommunedelplan foreslår å knytte Øvre Hagaveg til eksisterende 3-armet rundkjøring mellom 
Bruvegen, Seterstøavegen og Svarverudvegen. Kapasitetsberegninger viser at denne foreslåtte 
4-armede rundkjøringen vil takle en økt trafikkmengde i framtiden med kun små endringer i 
geometri. Beregnet konsekvens av å beholde T-krysset mellom Øvre Hagaveg og Bruvegen, er 
økt forsinkelse og kø i lengre perioder av rushet. En positiv konsekvens av planlagt omlegging er 
at Bruvegen vil få færre kryss og bli mer oversiktlig. Det er også en dokumentert generell lavere 
risiko for ulykker med personskade ved omlegging til rundkjøring.  
 
Videre legges det opp til en løsning med rundkjøring som samler to T-kryss fra Runnivegen og 
Kjushagen mot Seterstøavegen. Dette vil bidra til en forbedret trafikksituasjon for blant annet Nes 
videregående skole, Nes svømmehall, Årnes barnehage, Årnes barneskole og Runni 
ungdomsskole m.fl. Dette må avklares nærmere gjennom en reguleringsprosess og etterfølgende 
arbeid. Forbindelse for gående og syklende vurderes samtidig med fokus på målpunkter, 
trafikksikkerhet (krysningspunkter) og trygghet (lys m.m).  

6.2 Nærmiljø og friluftsliv herunder barn og unges interesser  

Innenfor planområdet ligger de mest verdifulle friluftsområde langs Glomma. Utenfor planområdet 
er det viktige skogområder for tur og rekreasjon som er mye benyttet av befolkningen i Årnes. 
Viktige nærmiljøfunksjoner er Årnes stadion, Årnes barneskole og Runni ungdomsskole. 
Barnetråkkregistreringene viser sentrum og skoleområdene som viktige møteplasser for barn og 
unge.  
 
Planen legger på flere måter til rette for både ivaretakelse og forbedring av forhold som gjelder 
nærmiljø og friluftsliv. I all hovedsak er derfor konsekvensene for dette tema positive.  
Grusbanen ved Nes sykehjem omdisponeres fra friområde til offentlig og privat tjenesteyting. 
Dette er et område som i dag benyttes blant annet til parkering for Nes sykehjem og ikke til 
ballspill eller annen lek/aktivitet. Videre medfører planen omdisponering av et mindre areal sør for 
Nes sykehjem fra friområde til offentlig og privat tjenesteyting. Dette er heller ikke et område som 
kan sies å være mye i bruk til verken turformål eller lek/aktivitet i dag. I henhold til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging, punkt 5d, skal det ved omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skaffes fullverdig 
erstatning. Erstatning skal også skaffes dersom slik omdisponering medfører at kravet om at det i 
nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø ikke 
oppfylles. I forbindelse med regulering av disse to arealene må det derfor vurderes om krav til 
erstatningsareal utløses i henhold til retningslinjene.  

6.3 Befolkningens folkehelse  

Kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Ungdata 2017, politiets statistikk 
over ungdomskriminalitet, og Folkehelseprofil 2017 ligger til grunn for vurdering av dagens 
folkehelse. Ut i fra dette kan man lese at kommunens hovedutfordring knyttet til folkehelse gjelder 
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en framtidig aldrende befolkning, helsemessige utfordringer relatert til livsstilssykdommer, samt 
en større andel ungdommer som har skolerelaterte utfordringer, er lite fysisk aktive og som i 
mindre grad er tilfredse med egen helse og lokalmiljøet. 
 
Nes kommune har et stort tilbud innen idrett, kultur, lag og foreninger, samt en stor grad av 
frivillighet. Beliggenheten gir god tilgang til tur- og rekreasjonsarealer og innenfor avgrensningen 
av Årnes er avstandene relativt korte og sentrum er relativt definert. Samtidig er bilavhengigheten 
i kommunen stor, fordi folk bor spredt og kollektivtilbudet internt i kommunen er dårlig. Det er få 
arbeidsplasser i kommunen og en stor andel må pendle ut av kommunen for å jobbe.  
 
Kommunedelplanens hovedmålsetning er å legge til rette for en mer konsentrert vekst i sentrum, 
opparbeidelse av attraktive gater og byrom og bedre tilrettelegging for gående og syklende. Ut i 
fra et folkehelseperspektiv er tiltakene som foreslås i planen i all hovedsak positive ved at de 
tilrettelegger for at flere folk, og kanskje spesielt eldre, i fremtiden kan bo i sentrum med 
gangavstand til daglige behov. Forslag om etablering av gågater, bilfrie torg, nye parker og flere 
aktive fasader vil gjøre sentrum mer attraktivt både for innbyggere og næringsliv, og kan gi både 
økt trivsel og bedre økonomi. Flytting av dagens idrettsanlegg kan få noen negative 
konsekvenser ved at de blir noe mindre tilgjengelige, spesielt for uorganisert bruk.   
 
Planen vurderes i all hovedsak å ha positive konsekvenser for folkehelsen.   

6.4 Naturmangfold og jordressurser 

Områder med naturverdier sikres gjennom hensynssoner, basert på supplerende kartlegging av 
biologisk mangfold. Disse verdiene har ikke god nok beskyttelse i foregående plan. 
Sammenliknet med gjeldende plan inngår det ikke omdisponeringer av betydelige areal fra 
grønnstruktur eller andre areal med natur og landbruksinteresser til bebyggelse. 
Kommunedelplanen innebærer en nettoreduksjon på om lag 180 daa fulldyrka jord til 
utbyggingsformål med de endringer som er gjort ved vedtak av kommunedelplanen. For øvrig er 
områder avsatt til grønnstruktur ved Nes sykehjem, og LNF områder avsatt til grav og urnelund 
ved Årnes kirke. Her er det imidlertid svært lite potensial for funn av verdier for naturmangfoldet. 
For øvrig anses ikke planen å ha noen negative konsekvenser for naturmangfold.  

6.5 Støy  

Planen viderefører utbyggingsformålene fra kommuneplanen og foregående kommunedelplan. 
Endringer i arealbruk gir ingen vesentlig endret påvirkning på støyfølsom bebyggelse i forhold til 
gjeldende plansituasjon. Den største endringen i planen følger av omlagt Øvre Hagaveg, som 
endrer støyforholdene lokalt i området Bekkelia. Støy, herunder nødvendige avbøtende tiltak, må 
utredes i reguleringsplan.   

Sentrumsarealer er støyutsatt fra både jernbane og fylkesveg. Ved å åpne for høy utnyttelse i 
sentrum gjennom økte byggehøyder, vil planen medføre at det blir økt utbygging, også 
boligbebyggelse, i støyutsatt sone. Dette må imidlertid vektes mot fordelene ved fortetting i 
kollektivknutepunkt. 

6.6 Samlet vurdering av konsekvenser 

Samlet sett vurderes planen å ha begrensede konsekvenser for miljø og samfunn. Negative 
konsekvenser er i all hovedsak begrenset til omdisponering av to friområder til utbyggingsformål. 
De mest vesentlige positive konsekvensene knyttes til omlegging av Øvre Hagaveg, sikring av 
natur- og kulturverdier gjennom hensynssoner, økt fortetting i sentrum, sikring av grøntdrag og 
friområde langs Glomma, samt tilrettelegging for flere offentlige møteplasser.  
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6.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse. Under vises en oppsummering av dette 
arbeidet. 
Uønskede hendelser, risiko og tiltak er vurdert ut fra en bruttoliste med aktuelle hendelser, og 
risiko er karakterisert gjennom en risikomatrise som karakteriserer risiko i grønne, gule og røde 
felt, basert på vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Behov for risikoreduserende tiltak 
vurderes ut fra følgende kriterier:  
 
- Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.  
- Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.  
- Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.  
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres.  
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Tabell 6-2 viser et sammendrag av ROS-analysen 
som presenteres i sin helhet i eget vedlegg. Tallene 7-38 refererer til punkter i ROS-analysen. 
 
Tabell 6-2 Sammendrag ROS-analyse 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

 
Forurenset grunn (26) Vannforsyning og avløpsnett 

(18) 

Tiltak i planområdet som 

medfører fare for forurensning 

til grunn eller sjø/vassdrag (25) 

 

Høyspentlinje 

(elektromagnetisk stråling (36) 

 

3. Sannsynlig  Utilsiktet inngrep i eller 

påvirkning av områder med 

sårbart plante- eller dyreliv, 

herunder verneområder (43) 

 

Utilsiktet inngrep i eller 

påvirkning av 

vassdragsområder (44) 

Grunnforhold/ geoteknikk (48) 

2. Mindre 

sannsynlig 

Radon (8) 
  

Løsmasseskred                 

(kvikkleireras/ utglidning) (3) 

Elveflom (5) 

Klimaendring (7) 

Nedbørutsatt (10) 

1. Lite 

sannsynlig 

 

Ulykke i forbindelse med 

anleggstransport (49) 

 

Ulykke i forbindelse med 

byggegrop (50) 

 
 

 

 
Det er registrert fire hendelser i rød sone, seks hendelser i oransje og en hendelse i gul sone, 
som er vurdert i utformingen av planen. Ved å gjennomføre tiltak som beskrevet vil risikoen 
reduseres til akseptabelt nivå (lavere enn gul sone). 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak fremkommer i ROS-analysen og er innarbeidet i planen 
gjennom arealløsninger og planbestemmelser. 
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7 Vedlegg 
1 Plankart datert 22.5.2019 
2 Planbestemmelser og retningslinjer datert 28.5.2019 
3 ROS- analyse 
4 Temakart fareområder 
5 Temakart drenslinjer 
6 Temakart naturmiljø 
7 Temakart kulturmiljø 
8 Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde 

 
 

8  Saksdokumenter ikke vedlagt 
9 Fagnotat trafikk 
10 Fagnotat folkehelse 
11 Fagnotat nærmiljø og friluftsliv inkl. barn og unges interesser rev. 23.318 
12 Fagnotat støy 
13 Supplerende kartlegginger naturmiljø 
14 Barnetråkkrapport 
15 Mulighetsstudie omsorgsboliger 
16 Utredning av overvannssituasjonen Årnes 
17 Arealbehovsanalyse gravplass Årnes kirke (Grindaker 2014) 
18 Supplerende notat til arealbehovsanalyse Årnes kirke 
 


