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Nes kommune 

Postboks 114 

2151 Årnes 

Epost: postmottak@nes-ak.kommune.no 

 

 

Sak 20/13929 Høringsinnspill til kommuneplanens samfunns-og arealdel fra Årnes Vel 

 

Årnes Vel har i styremøte 17. august 2021 vedtatt å gi følgende høringsinnspill: 

 

BYGDESENTERET ÅRNES, BOLIGUTBYGGING 

Kommunen ønsker å styrke Årnes som kommunesenter og nesbuenes foretrukne sted for handel og 

opplevelse. Det skal være et godt sted å bo, gå på skole, handle og møte andre gjennom ulike 

aktiviteter inne og ute. 

Eksisterende og framtidige boliger som omkranser sentrum vil være viktige for å bygge opp under 

handels-, service og opplevelsestilbudet i Årnes sentrum.  Det har blitt bygget mange fine boområder i 

Årnes sentrum i senere år, i henhold til fortettingsplan avgrenset til 1 km fra Årnes stasjon. Mange av 

boligprosjektene har vært leiligheter/mindre boenheter med målgruppe 50+.  Årnes Vel ønsker å 

utvide utbyggingssonen rundt Årnes, og at det her kan ses på tomter for bygging av 

familieboliger/eneboliger. Det er viktig å legge til rette for at familier med barn og ungdom ønsker å 

etablere seg i og i nærheten av Årnes sentrum. Skal det bli liv i sentrum trengs både barn, ungdom, 

voksne og eldre! Det er kanskje områder rundt eksisterende felt som kan utvikles? 

Årnes Vel ønsker også en raskere behandling av plan- og byggesaker i Nes kommune. 

Ved utbygging må det sikres frie tilganger til aktivitets-, friluftsområder og turstier. 

 

ÅRNES BRYGGE 

Årnes vel er positive til planene for området ved Bauten og Årnes brygge, blant annet presentert i 

Raumnes 5. juni 2021, illustrasjonsplan/forslag fra Snøhetta. At området reguleres og utvikles med 

aktiviteter som favner alle aldersgrupper; blant annet badebrygge, bryggeanlegg, lekeområde, 

serveringssted osv. Dette er et viktig område for rekreasjon, men er også inngangsporten til Årnes. 

Det er viktig at grøntområdene må være tilgjengelig for allmennheten, elvefronten må ikke 

privatiseres. Bautaplassen i en eller annen form bør fortsatt være møteplassen ved større 

arrangementer. 
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Årnes Vel har opparbeidet turstien fra Årnes brygge og mot Høie, og er støttespillere til «Høieparkens 

Venner» som har utviklet Høieparken. «Høieparkens venner» arbeider videre med utvikling av 

området, blant annet ønsket badeplass og skatepark/betongpark. 

 

ÅRNES BARNESKOLE 

Det må allerede nå tas høyde for en utvidelse av eksisterende barneskole, eller se på 

alternative løsninger for bygging av ny barneskole på Årnes.  

 

ÅRNES KIRKE, KIRKEGÅRD 

Årnes Vel er positive til at Nes kirkelige fellesråd som gravplassforvalter i Nes kommune 

prosjekterer en navnet minnelund på Årnes gravplass. Det er ønskelig at parkeringsområdet 

ved Årnes kirke oppgraderes, og også at selve kirkegårdsparken med stier, hvilebenker osv 

fornyes. 

  

TRAFIKK, TRAFIKKSIKKERHET, LYS- OG VEGVEDLIKEHOLD 

Gang- og sykkelveger 

Årnes mangler et godt tilrettelagt og sammenhengende gang- og sykkelnett fra boområder og inn mot 

sentrum. Det må lages en plan for å få bygget dette, som også innbefatter vedlikehold/oppgradering av 

eksisterende gangfelt. Det mangler blant annet gangfelt langs Svarverudvegen, Silovegen og 

Runnivegen. Nes kommune bør også påvirke at Årnes bru vedlikeholdes, at fortau og rekkverk 

utbedres, og at eventuell støyskjerming vurderes. 

 

Ny ringveg Runni - Svarverud - Fjuk 

Som en avlastning for Svarverudvegen bør det planlegge en ny tilførselsveg til Årnes i samarbeid med 

berørte grunneiere. Det bør planlegges en full ringveg fra Øvre Hagaveg til  

ca krysset Dragsjøvegen/Svarverudvegen og videre til Runni.  

 

Undergang under jernbanen ved Evangtunet må realiseres 

Det er mye trafikk på Øvre Hagaveg mot Årnes sentrum. Det er mange nye boenheter på Fjellfoten, 

Drognesjordet og Evangtunet. Det bør bygges en ny undergang for biler, fotgjengere og syklister ved 

Evangtunet, slik at ikke all trafikk må gjennom sentrum og under dagens jernbaneundergang. Dette vil 

også knytte boområder på begge sider av jernbanen nærmere sammen. 

 

Parkeringsforhold på Årnes 

Det må stilles større krav til utbyggere om egne parkeringsplasser, fortrinnsvis under bakken. 
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Vedlikehold av veger og parker - gatelys 

Det bør lages en plan for helhetlig gjennomføring av vintervedlikehold som brøyting og strøing, samt 

bortkjøring av snø i Årnes sentrum, der Nes kommune har overordnet ansvar. 

Sentrumsområdet må prioriteres sammen med adkomstveger til skoler og barnehager. 

Det er også viktig å vedlikeholde gater, parker og grøntområder i løpet av sommerhalvåret. 

Det må sørges for et bedre vedlikehold av gatelys. Det går for lang tid før feil blir rettet. 

 

BRANNSTASJON 

Nes kommune bør satse på egen brannstasjon og eget brannmannskap i eller i nærheten av Årnes 

sentrum, og det bør sette av arealer til dette. Det kan kanskje samlokalisering med annen beredskap 

som ambulanse, politi. 

 

KLIMA OG SIKKERHET, STRØM, DRIKKEVANN 

Det bør i større grad risikovurderes flere bygg og områder på Årnes - og i Nes  - med tanke på 

hendelser som storm, flom, ras, strømbortfall og skogbrann. 

Det må lages branngater med slokkevann til brann der boligområder ligger i eller nær større 

skogsområder (Fjellfoten,Fjuk og Høiby), sikre kommunale bygg i tilfelle lengre strømbrudd, 

sikre drikkevannsforsyning, håndtering av overvann mm. Det bør også settes opp en oversikt 

over tilfluktsrom og hvem som nå oppfyller gjeldende krav, samt forbedre informasjon til 

innbyggerne. 

 

MEDVIRKNING FOR INNBYGGERE I PLANPROSESS 

Det bør legges til rette for stor medvirkning i planprosess for innbyggerne. 

 

Årnes, 20. august 2021 

Styret i Årnes Vel 

v/Vidar Nordby 

Styreleder 

 
  

 

 


