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Valg av konsept for områdereguleringsplan for Runni 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det vises til pågående arbeid med områdereguleringsplan med konseptstudie for Runni.  
 
Overordnede vurderinger i konseptstudiet legges til grunn for det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen for Runni. Planarbeidet videreføres som en kombinasjon mellom 
konseptene «Gata» og  «Parken».  
 
 
 
 
  



VEDLEGG 

1. Konseptstudie for Runni, mai 2019 
2. Sammendrag innspill oppstart planarbeid med rådmannens merknader datert 22.5.2019 
3. Samlede innspill oppstart planarbeid (scannet) 

 
 

SAMMENDRAG: 

Det er et stort behov for omsorgsboliger i Nes i årene som kommer. Kommunens eiendom på 
Runni er velegnet for dette, i tillegg vil det også være aktuelt med omsorgsboliger andre steder på 
Årnes. Kommunen har startet opp en planprosess for utvikling av del av Runni, hvor 
konseptstudiet er første del av arbeidet jf. vedtak i Kommunestyret den 12.3.2019 (PS 18/19). 
Gjeldende sak omhandler dette arbeidet, samt innspill som er kommet i forbindelse med 
planoppstart. Konseptstudiet vil danne grunnlag for det videre arbeid med 
områdereguleringsplanen. Saken fremmes for politisk forankring og valg av konsept.  
 
Reguleringsplanarbeidet for Runni skal sikre god og helhetlig utvikling av Runni-området. Det er 
ønskelig å tilrettelegge for en god blanding av ordinære boliger og omsorgsboliger. Dette skaper 
stor grad av normalitet for beboere med omsorgsbehov. Det vil også imøtekomme behovet for 
sentrale familieboliger i Årnes sentrum. Samlet gir dette et sammensatt nabolag som vil skape 
gode synergier. I første fase av arbeidet med områdereguleringsplan er det lagt inn et arbeid med 
et konseptstudie, som skal danne grunnlaget for områdereguleringsplanarbeidet.  
 
Konseptstudiet presenterer to ulike konsepter; konsept 1 – «Gata», og konsept 2 –«Parken». 
Som navnene tilsier, har disse en ulik tilnærming til området i forhold til gatestruktur, 
trafikkavvikling og grønnstruktur. I tillegg presenteres et alternativ som er en blanding av disse to 
konseptene, med gate-konseptet i nord, og park-konseptet i sør. Rådmannen anbefaler å legge 
dette til grunn for områdereguleringsplanen. Dette alternativet legger til rette for høy 
områdeutnyttelse, samtidig som det i stor grad ivaretar hensynssonen i kommunedelplan (KDP) 
Årnes. Denne skal sikre kulturmiljøet rundt Årnes kirke og kirkegård, samt eksisterende 
boligområde vest for Runnivegen. 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Saken gjelder områderegulering av Runni, og konseptstudiet for planområdet utarbeidet for Nes 
kommune i perioden mars-mai 2019, rapport for dette er vedlagt saken. Konseptstudiet er første 
fase i områdereguleringen, og skal være et grunnlagsdokument for utarbeidelse av 
områdereguleringsplanen. Det er samtidig varslet om oppstart av planarbeidet, 
høringsuttalelsene omtales også i denne saken.  
 
I konseptstudiet er det utarbeidet gode vurderinger og funksjonelle illustrasjoner av to ulike 
konsepter, samt et alternativ som er en miks av disse to. 
 
Formålet med områdereguleringen og konseptstudiet 
Nes kommune har et stort behov for omsorgsboliger i årene som kommer. Kommunens eiendom 
på Runni er velegnet for omsorgsboliger.  I tillegg til dette, sees det på som positivt å tilrettelegge 
for et område med en god blanding av ordinære boliger og omsorgsboliger for å skape stor grad 
av normalitet for beboere med omsorgsbehov, samt skape gode synergier ved et sammensatt 
nabolag.  Reguleringsplanarbeidet for Runni skal sikre god og helhetlig utvikling av Runni-
området. 
 
Behovet for omsorgsboliger er betydelig, deler av behovet må også dekkes på andre områder.  
Rådmannen viser til at det parallelt med arbeidet med områdereguleringsplanen pågår prosess 
med anskaffelse av omsorgsboliger. Rådmannen fremmer sak om dette høsten 2019 jf. vedtak i 
kommunestyret den 12.3.19, PS 18/19.  



Om planområdet 
Planområdet ligger på et høydedrag rett nord for Årnes sentrum, på samme høyde som Årnes 
kirke. Terrenghøyden ligger på ca. 148 moh. Toppen av kirkespiret ligger på ca. kote 180, og er 
et viktig landemerke på Årnes. Under 2.verdenskrig ble planområdet bygget ut som tysk 
militærleir. Noen av tyskerbrakkene ble stående, og ble senere transformert til næringsområde. 
Disse er dårlig vedlikeholdt, og står i dag tomme. Den gamle offisersmessa fra tyskerleiren ble 
bygget om til det som i dag heter Nes bo- og servicesenter (NBSS). Bygget har allikevel beholdt 
mye av byggestilen, og har stor verneverdi. NBSS har senere blitt utbygd langs Leirvegen både i 
sørlig og nordlig retning. 
 
Planområdet omkranses av landbruksområder i øst, Årnes kirke i sør, et etablert i villaområde i 
sør og vest, og skoler/idrettsanlegg i nord-vest. 
 
Planstatus 
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende offentlig eller privat tjenesteyting, 
boligbebyggelse, grav- og urnelund, næringsvirksomhet, friområde, samt fremtidig kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. Området ligger delvis innenfor hensynssoner for flom og 
kulturminne-/ miljø.  
 
Planområdets avgrensning  
Planområdet utgjør 109 daa, og omfatter gnr/bnr 167/102 m.fl., samt del av 167/220. Det 
varslede planområdet er romslig for å sikre at eventuelle mindre justeringer faller innenfor endelig 
planavgrensning, som tiltak for å sikre trafikksikkerhet og sammenheng i grøntområder. 
Planområdet kan bli innsnevret i den videre prosessen. 
 
Planprosess  
I  prosessen med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Runni er  konseptstudiet lagt inn 
som første del av arbeidet. Saken fremmes til politisk forankring i tidligfase, og vegvalg på 
bakgrunn av konseptstudiet. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid med selve 
reguleringsplanarbeidet. Områdereguleringsplanen forventes fremlagt til 1.gangsbehandling ved 
årsskiftet 2019/2020. 
 
For å ivareta kommunestyrets vedtak om dialog med næringsaktører jf. PS 18/19 vedtatt den   
12.03.2019, legges det som del av denne prosessen inn et seminar i juni 2019 hvor også 
næringsaktører inviteres. Med dette grepet legges det til rette for at næringsaktørers 
perspektiv kan bringes inn i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Administrasjonen vil 
legge innspillene fra den planlagte konferansen som del av grunnlaget i arbeidet med 
reguleringsplanen. Det må underveis i prosessen avklares hvor stor grad av fleksibilitet det 
settes i reguleringsplanen for utvikling av de enkelte tomtene. Det vises også til parallell 
prosess vedr. anskaffelse av omsorgsboliger. 
 
Medvirkning  
Medvirkning er en viktig del av reguleringsprosessen, og det er tilrettelagt for høy grad av 
medvirkning i arbeidet med konseptvalg både internt i administrasjonen og eksternt. Det ble 
avholdt et åpent medvirkningsseminar den 10.04.2019 i Nes rådhus. Innspill fra 
medvirkningsseminaret er inkludert i prosessen med konseptstudiet. Det er i tillegg blitt avholdt 
flere interne medvirkningsmøter i administrasjonen, og det har vært en bred og god dialog mellom 
de ulike fagområdene. 
 
Innspill til varsel om oppstart 
Det er kommet inn 12 innspill til varsel om oppstart av områdereguleringsplan innen fristen 
30.april 2019.  
 
Følgende har gitt innspill til varsel om oppstart av planarbeidet: 

- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
- FAU Årnes skole 
- Direktoratet for mineralforvaltning 



- Bane Nor 
- Fylkesmannen i Oslo og Viken 
- Tone Berghoff, Runnivegen 46 
- Hafslund Nett 
- Ruter 
- Brannhistorisk stiftelse Nes 
- Mattilsynet 
- Årnes Vel 
- Statens vegvesen 

 
Innspillene er oppsummert og kommentert i vedlegg «Oppsummering av innspill med 
rådmannens kommentarer». Av de viktigste innspillene nevnes følgende: 
 

• Plassering av Årnes skole må inn som del av reguleringsplanen for Runni.  
• Den planlagte rundkjøringen ved Seterstøavegen-Kjushagen-Runnivegen må være på 

plass før omfattende utbygging starter. 
• Det forventes høy arealutnyttelse fordi planområdet ligger innenfor prioritert tettsted 

Årnes. 
• En begrensning i parkeringsdekning er et godt virkemiddel for å få flere til å velge gange 

og sykkel fremfor bil. Det bør i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. 
• Ruter ønsker å delta i prosessen med å planlegge gateterminal for buss. 
• Dersom planområdet beslaglegger dyrka mark i øst, må det vurderes om matjorda kan 

flyttes for å opprettholde matproduksjonen. 
• En evt. riving av privatboliger innenfor planområdet må vurderes nøye opp mot en god 

arealutnyttelse. 
• Brannhistorisk stiftelse Nes ønsker å beholde sin samling på Runni og etablere 

museum/møteplass. 
• Brannhistorisk stiftelse må ivaretas skikkelig i de fremtidige planer, alternativt tilbys et 

annet sentrumsnært bygg. 
• Behov for gang- sykkelvei langs Runnivegen fra Runni ungdomsskole og nordover.  
• Behov for støyskjerming langs Nettbuss sin bussgarasje i Runnivegen. 

 
Forholdene er vurdert i forbindelse med arbeidet med konseptstudiet. Innspillene tas med i det 
videre planarbeidet.  
 
Ulike konsepter 
Konseptstudiet presenterer to ulike konsepter; konsept 1 – «Gata», og konsept 2 – «Parken». 
Som navnene tilsier, har disse en ulik tilnærming til området i forhold til gatestruktur, 
trafikkavvikling og grønnstruktur. I tillegg presenteres et alternativ som er en miks av disse to 
konseptene, med gate-konseptet i nord, og park-konseptet i sør. 
 
Alle de tre løsningene muliggjør ulike sammensetninger av beboergrupper, og plassering av 
fellesfunksjoner. Derfor legger valg av konsept ingen føringer for hvem som skal bo i boligene, og 
hvilke funksjoner som skal være hvor. Konseptstudiet viser derimot, på en svært illustrativ måte, 
hvilke konsekvenser ulik plassering av beboergrupper og fellesfunksjoner kan ha. Slike 
problemstillinger kan derimot vurderes i senere planfase. 
 
Konsept 1 – «Gata»: 
Konseptet «Gata» vektlegger en tydelig gatestruktur, og gir et robust system med gater og veger 
(se s.78 og 80 i vedlagte rapport). Runnivegen forsterkes som gate, med rause fortau på begge 
sider. Ny boligbebyggelse langs Runnivegen etableres med forhager for å gi gata et grønt preg.  
 
Leirvegen blir også forsterket, og det tilrettelegges for toveis trafikk langs vegen. Biltrafikk inn til 
området konsentreres i nordøst nærmest fylkesvegen. Det legges opp til høy utnyttelse langs 
Leirvegen, og store deler av den nye bebyggelsen her vil være omsorgsboliger. I konseptet 
«gata» muliggjøres begrepet «mestringsgata» i Leirvegen. Store deler av omsorgstilbudet kan 
konsentreres rundt denne gata, som gir et kompakt og lett tilgjengelig omsorgstilbud. Dette grepet 



danner et tydelig skille mellom offentlig og privat innenfor planområdet. Mestringsgata er ingen 
forutsetning for gata-konseptet, men en mulighet.  
 
Konseptet viser store, grønne interne gårdsrom. Dette er positivt for beboerne i området, men 
kan oppleves noe lukket og mindre tilgjengelig for naboer ellers i området og for forbipasserende. 
 
Parkering etableres både med noe overflateparkering på konsentrerte arealer i planområdet, og 
med parkeringskjeller under deler av planområdet. 
 
Konseptet har potensiale for høy utnyttelse pga. mer konsentrert bebyggelse rundt Leirvegen. 
Utbyggingen kan enkelt gjøres etappevis. 
 
Konsept 2 – «Parken»: 
Konseptet «Parken» bindes sammen av et helhetlig grøntområde (se s.79 og 81). 
Grøntområdene fletter seg i hverandre på tvers av Leirvegen og bebyggelsens kvartalsstruktur, 
og uteområdene oppleves som åpne og inviterende. 
 
Runnivegen forsterkes også her som gate, mens Leirvegen stenges for gjennomgangstrafikk. 
Leirvegen etableres med kjørbare arealer hvor bilen er underordnet myke trafikanter, og 
tilrettelegges i hovedsak kun for renovasjon, utrykningskjøretøy, levering osv. 
 
Parkering etableres i all hovedsak under bakken, med parkeringsanlegg under hele planområdet. 
Dette gir enkel adkomst til boliger, til tross for at det ikke legges opp til ordinær kjøring til boligene 
på gateplan. 
 
Konseptet har ikke like stort potensiale for høy utnyttelse, men tar i større grad hensyn til 
omkringliggende bebyggelse og til hensynssonen for kulturmiljø i kommunedelplan for Årnes. 
Konseptet kan enkelt bygges ut etappevis.  
 
Blanding (miks) av konsept 1 og 2: 
Som et alternativ, er det også vist et tredje forslag; en miks av konsept 1 – gata, og konsept 2 – 
parken. Dette alternativet viser gate-konseptet i nord, og park-konseptet i sør. Løsningen med 
toveiskjørt gate langs nordre del av Leirvegen beholdes, mens Leirvegen fra offisersbrakka 
(NBSS eldste del) og sørover brytes opp i et løsere, kjørbart veisystem, hvor parkens 
hovedstruktur dominerer. Alternativet har i seg noe parkering på gateplan i konsentrerte områder 
i nordøst. 
 
Miks-alternativet tar i stor grad hensyn til omkringliggende boligbebyggelse, verneverdig 
bebyggelse og Årnes kirke og kirkegård, og legger den mest konsentrerte bebyggelsen langs den 
nordre delen av Leirvegen. Det tilrettelegges for en høyere utnyttelse enn «parken»-konseptet, 
samtidig som området oppleves som luftig. Andelen omsorgsboliger vil trolig generere en del 
trafikk, særlig med tanke på arbeidsplasser. Det kan derfor være fornuftig å tilrettelegge for noe 
trafikk på gateplan i den nordre delen av planområdet.  
 
Derimot er det et godt grep å legge til rette for myke trafikanter i den øvrige delen for å skape et 
bedre boligområde. Bilen blir underordnet, og parkering skjer i parkeringsanlegg under bakken.  
 
Luftigheten og gode grøntområder er også viktig for å skape gode boforhold. Nærheten til Årnes 
sentrum, skoler, barnehager og idrettsanlegg gjør det til et naturlig valg å gå eller sykle til 
sentrum, og la bilen stå i p-kjelleren. 
 

VURDERING: 

Når det nå skal velges et konsept som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av 
områdereguleringsplanen, er det viktig å ha en klar idé om hva slags område kommunen ønsker 
seg på Runni. Hvem skal bo her, hvor stor andel omsorgsboliger i forhold til ordinære boliger er 
ønskelig, hvor stor utnyttelsesgrad og hvilke byggehøyder tåler området? Dette er spørsmål som 



konseptstudiet gjør gode vurderinger omkring, og som til sammen har dannet grunnlaget for de to 
konseptene, samt for alternativet som er en miks av konseptene. Under beskrives generelle 
vurderinger gjort for hele planområdet, og det henvises til sidetall i konseptstudiet for utfyllende 
beskrivelser og illustrasjoner. De fleste forhold er løst på samme måte i de to konseptene, mens 
gate- og bebyggelsesstruktur utgjør den største forskjellen..  
 
Overordnede strukturer 
Det bør etableres en tydelig grønnstruktur som binder området sammen, og som knytter 
planområdet sammen med tilstøtende områder. Det foreslås å skape et grøntdrag gjennom 
planområdet fra Runni gård til Årnes kirke. Langs Runnivegen foreslås det boliger med forhager 
som viderefører det grønne preget fra boligområdet på vestsiden av Runnivegen. I tillegg kan det 
etableres et grøntdrag langs gangveien fra Nes vgs. opp til Runni, og videre gjennom Årnes skole 
mot Høie og Glomma. Grønnstrukturen skal også sikre god overvannshåndtering i området. 
 
Det legges opp til en robust gatestruktur som kan tåle endringer over tid. Det foreslås å 
videreføre kvartalsstrukturen som bygger videre på den gamle militærleiren. Runnivegen vil forbli 
hovedgata gjennom området, og foreslås styrket med brede fortau for gange, sykkel og uformelle 
møter. Det etableres/opprettholdes siktlinjer mellom Runni gård og Årnes kirke, og mellom 
offisersbrakka (NBSS eldre del) og Brudehaugvegen (se s. 52-53). 
 
Trafikale forhold 
Konseptstudiet foreslår en ny gateterminal for buss langs Runnivegen ved ungdomsskolen. Dette 
er en arealeffektiv løsning, og frigjør samtidig store arealer ved dagens bussterminal. Det vises 
en enveiskjørt løsning for buss. Slik vil bussen alltid stoppe i sørgående retning ved ungdoms-
skolen, og på- og avstigning skjer på samme side av Runnivegen som skolen. Det er vist to 
alternativer for kjøremønster for buss. Alternativ 1 viser kjøremønster nordover langs 
Seterstøavegen til Runnivegen, mens alternativ 2 viser Seterstøavegen til Runnibakken og opp til 
Runnivegen. Rådmannen anser alternativ 1(se s.54-55), som mest hensiktsmessig på 
nåværende tidspunkt.  
 
Øvrige parkeringsplasser ved dagens bussterminal foreslås spredt på ulike deler av planområdet, 
dels utformet med en mer bymessig løsning som del av et plassrom (se s. 54-55). 
 
Byggehøyder og variasjon 
Med planområdets beliggenhet vurderes det som viktig med nedtrapping i ny bebyggelse mot 
Årnes kirke og småhusbebyggelsen i vest. Den østre delen av planområdet tåler større 
byggehøyder, vil skjerme minst mulig i forhold til sol, og vil ha en støydempende effekt for resten 
av planområdet (se s.58-59). Det er derimot viktig at bebyggelsen ikke blir høyere enn 4, stedvis 
5 etasjer, pga. silhuettdannelse og forholdet til kirkespiret ved Årnes kirke.  
 
Det vises også et prinsipp om å blande boligtypologiene for å skape variasjon i bebyggelsen og 
uterommene. Det bør være fokus på utforming av 1.etasjer, både for å sikre gode leiligheter i 
første etasje, og for å muliggjøre en evt. annen bruk av 1.etasjer på lengre sikt.  
 
Grad av utnyttelse 
I et sentrumsnært område som Runni, forventes det høy utnyttelse. Det bør derfor bygges tett, 
samtidig som det er viktig å ivareta gode, grønne uteområder for beboerne. I konseptstudiet er 
begrepet områdeutnyttelse benyttet. Områdeutnyttelse er betegnelsen på etasjeareal (bruksareal, 
BRA) sett i forhold til totalt areal på området. Regional plan for areal- og transport i Oslo og 
Akershus anbefaler en områdeutnyttelse på mellom 60-80 % i prioriterte lokale tettsteder. 
Tallstørrelsen er satt med tanke på hva som skal til på sikt for å kunne dekke daglige behov 
innenfor gangavstand. Høy områdetetthet sikrer plass til bolig og service, og har samtidig god 
dekning med åpne arealer. Det kan oppnås med forholdsvis lav bebyggelse, kjente 
bygningstypologier, og tilgang på private utearealer. 
 
Den samme beregningen ble benyttet i analysen av fortetting- og transformasjonspotensialet på 
Årnes, utarbeidet av Asplan Viak i 2016. Anbefalingen på Runni viser et «prinsipp middels», som 



på Runni tilsier en områdeutnyttelse på 56 % (se tabell s. 74).  I denne beregningen er NBSS 
nyere del inkludert. Det betyr at når NBSS nyere del på et senere tidspunkt evt. blir revet og det 
bygges nytt, vil dette medføre at områdeutnyttelsen øker betraktelig. Utnyttelsen vil da komme 
godt over 56%, som er innenfor den anbefalte utnyttelsesgraden. Rådmannen vurderer dette som 
en god utnyttelsesgrad for området, og anbefaler å jobbe videre med dette utbyggingsprinsippet. 
 
Etappevis utvikling av planområdet 
Det er stor variasjon i eksisterende bebyggelse i planområdet. Det er både verneverdig 
bebyggelse, eneboliger av god kvalitet, servicebygg av varierende kvalitet, og 
næringsbebyggelse av mindre god kvalitet.  
 
Konseptstudiet viser forslag til en etappevis utbygging av planområdet (se s. 28). Fasene er ikke 
eksakte mht. tid/årstall. I fase 1 foreslås Runnivegen 15 og garasjehallen ved NBSS nyere del 
revet. I fase 2 foreslås NBSS eldre del og Runni sør revet, mens NBSS nyere del og Runnivegen 
19 eventuelt rives i fase 3. Eneboligene innenfor planområdet er registrert med 
fortettingspotensiale. Boligene vil trolig bli liggende som i dag i uoverskuelig fremtid, men det er 
naturlig å tenke fortetting på deler av områdene på lang sikt. Det vil være nødvendig med god 
dialog med grunneierne på det tidspunkt dette kan begynne å bli aktuelt. 
 
En av militærbrakkene samt teglsteinsbygget i området benevnes som bygg med 
transformasjonspotensiale. I et verneperspektiv har militærbrakka størst verneverdi, og anbefales 
som det bygget som i tilfelle bør bevares dersom noen av disse byggene skal settes i stand. 
Begge byggene ligger sentralt i området, og legger beslag på verdifullt areal og føringer for 
tilgrensende områder. I valget mellom  vern eller riving (transformasjon) må dette vurderes opp 
mot utnyttelse av området som helhet. I tillegg må kostnader knyttet til istandsettelse og videre 
drift tas med i betraktningen. I nåværende fase er det ikke avgjørende å ta stilling til bevaring eller 
ikke av disse byggene. Valg av konsept avhenger ikke av om bygget/byggene blir stående eller 
ikke. 
 
Kommunens eiendom og modell for utbygging 
Konseptstudiet har ikke tatt stilling til om kommunen selv vil være utbygger, om det er aktuelt 
med ulike samarbeidsmodeller med private aktører, eller om området selges etter vedtatt 
områdereguleringsplan. Områdets størrelse og struktur gir også muligheter for kombinasjoner av 
dette. Det pågående arbeidet med konseptstudie og planarbeid tar ikke stilling til dette. Det 
legges opp til at disponeringen av området skal være robust og uavhengig av eierforhold, og at 
dette avgjøres i andre prosesser.  
 
Hvem vil bo på Runni og hvordan 
Nes kommune har behov for flere og differensierte boligtypologier, med fleksible og robuste 
løsninger. Området på Runni har et potensiale for å dekke en stor andel av kommunens anslåtte 
behov for boliger med støtte frem til 2040. Tallene som ligger til grunn for beregningene i 
konseptstudiet er hentet fra mulighetsstudiet utført av Asplan Viak i 2017.  
 
Underveis i konseptfasen er det diskutert hvorvidt disse tallene fortsatt er gyldige. Rådmannen 
anser tallene som et godt grunnlag for konseptstudiet, men anbefaler at det gjøres en verifisering 
av tallene i påfølgende planfase. 
 
I tillegg til behov for omsorgsboliger, øker etterspørselen etter sentrumsnære boliger på det 
ordinære boligmarkedet. En viktig forutsetning for et godt bomiljø er en boligsammensetning som 
motvirker segregering; at den er variert og derfor tiltrekker seg et bredt spekter av mennesker 
med ulike behov, og ikke minst inkluderer de som faller utenfor dagens boligmarked.  
 
På Runni er det en unik mulighet til å tilrettelegge for en stor beboervariasjon, og gi rammer som 
bidrar til et nabolag der man kan møtes på tvers av alder og bosituasjon. Et variert nabolag kan 
inneholde mennesker i alle aldre, det være seg aleneboende, par med eller uten barn, 
eneforsørgere, og familier. Konseptstudiet presenterer en boligtype kalt duplex, som åpner for 
interessante kombinasjonsmuligheter både som familie- og omsorgsboliger (se s. 62-63). 



 
Barnefamilier regnes som en generator for å tiltrekke seg øvrige beboergrupper uten 
omsorgsbehov. For å tiltrekke seg barnefamilier må man tilby boligtyper og uterom med spesielle 
kvaliteter, blant annet gode lekeplasser, nærhet til sentrum, skole og barnehage, og større 
leiligheter med minst 3 soverom.  
 
Barn og unges interesser 
Det legges som nevnt opp til et stort antall familieboliger i planområdet, og til et område som skal 
ha gode synergier internt i nabolaget. Dette vil være positivt for barn og unge som bor i området. I 
tillegg er det korte avstander til både barnehager, skoler, idrettsanlegg og til sentrum. Med brede 
fortau, gateterminal for buss, gode interne gang- og sykkelforbindelser, og romslige uteområder, 
legges det opp til et trygt og godt område for barn og unge. 
 
Forhold mellom omsorgsboliger og ordinære boliger 
Det er et mål for Nes kommune å legge til rette for utvikling av omsorgsboliger i et mest mulig 
normalisert nabolag. En viktig del av konseptstudiet har vært å se på hva forholdet mellom 
omsorgsboliger og ordinære boliger bør være for å skape et normalisert nabolag. 
 
Konseptstudiet viser et forhold mellom omsorgs- og ordinære boliger i tre ulike søyler på side 75. 
Det foreslåtte antall omsorgsboliger og ordinære boliger gir et bruksareal (BRA) på hhv. 60 % 
omsorgsboliger, og 40 % ordinære boliger. Dette igjen gir antall boenheter i forholdet 70 % 
omsorgsboliger og 30 % ordinære boliger. I omsorgsboligene vil det bo en til to personer, mens 
det i de ordinære boligene i hovedsak vil bo to til fire personer. Forholdet mellom antall beboere 
med støtte kontra beboere uten støtte vil derfor bli tilnærmet lik (se s. 75). Ved en slik fordeling av 
boliger, ut fra beregninger basert på tidligere anslag, vil 68 % av det totale behovet for HDO-light, 
og 30 % av det totale behovet for rus/psykiatri bli dekket på Runni (se s. 74). Rådmannen 
påpeker at dersom rus- og psykiatriboliger lokaliseres et annet sted enn på Runni, vil antall øvrige 
omsorgsboliger bli større her. 
 
I konseptstudiet drøftes det hvordan organisering og plassering av omsorgsboliger og ordinære 
boliger påvirker boligområdet og støttefunksjonene.  Dette vises med fire ulike løsninger (se s. 
60-61). Tre av dem viser konsentrerte plasseringer av omsorgs- og ordinære boliger, og en 
løsning viser en miks av omsorgs- og ordinære boliger. Ved å blande boligtyper innenfor hvert 
kvartal, kan man oppnå maksimal variasjon og samhandling på tvers av alder og bosituasjon. 
Dette er en problemstilling som ikke avhenger av valg av konsept, og er ikke nødvendig å ta 
stilling til i denne fasen. 
 
Fellesskap og synergier 
Ensomhet og utenforskap er en virkelighet for mange, og kan gjelde både for eldre og yngre. På 
Runni kan det tilrettelegges for gode og attraktive boliger tilpasset ulike gruppers behov. Ved å 
skape gode rom både inne og ute hvor folk i nabolaget kan møtes, bygges det et fellesskap som 
alle kan ha glede og nytte av. Mange av omsorgsboligene vil naturlig dele funksjoner som 
oppleves som hjemme hos seg selv. Ved å i tillegg legge opp til øvrige fellesfunksjoner som kan 
deles mellom omsorgsboligene og de ordinære boligene, vil det dannes naturlige møtepunkter 
som danner en god nabolagsfølelse (se s. 44-45, samt s. 66-67).   
 
Det er sett på tre alternativer for en mulig framtidig plassering av dagsenter; et ved NBSS eldste 
del, et ved dagens bussterminal i krysset Runnivegen x Runnivegen, og et langs Runnivegen vis 
a vis Brudehaugvegen, hvor dagsentertilbudet strekker seg innover i området mot NBSS eldste 
del (se s. 68-69). I et omsorgsperspektiv er det en fordel at dagsenteret ligger tett på omsorgs-
boligene og omsorgstilbudet for øvrig. For nabolaget, og for å oppnå synergieffekter, er det en 
fordel at dagsenteret har en mer ekstrovert plassering. En mulig framtid plassering av dagsenter 
er ikke avgjørende for valg av konsept, og det er ikke nødvendig å ta stilling til dette i nåværende 
fase.  
 
Ved å legge opp til ulike funksjoner som kan deles innenfor hvert kvartal, og mellom både 
ordinære boliger og omsorgsboliger, vil dette også bidra til økt fellesskap. Dette kan være 



fellesarealer som vaske- og tørkerom, gjesteleilighet, eller storkjøkken til felles måltider. Det er 
vist to alternative plasseringer for slike fellesfunksjoner; enten sentralt plassert innenfor hvert 
kvartal, eller spredt i mindre enheter flere steder innenfor det enkelte kvartal (se s. 70-71).  
Plassering av delefunksjoner er heller ikke avgjørende for valg av konsept, og kan avgjøres i 
senere planfase. 
 
 
Rus- og psykiatriboliger 
Det er forslått å plassere eventuelle rusboliger i den sørøstre delen av planområdet. Bakgrunnen 
for dette er at denne boligtypen bør ligge henvendt litt vekk fra, og skjermet fra den øvrige 
bebyggelsen. Skjerming kan gjøres både med bygde strukturer og med vegetasjon. Foreslått 
plassering er vist i en illustrasjon på s. 72-73. En utbygging med rus- og psykiatriboliger vil 
medføre en lavere utnyttelse på den skjermede delen av området.  
 
Det vises også til pågående prosess vedr.  rusboliger jf. sak 33/19 i Kommunestyret den 
12.3.2019. 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
Plan- og bygningsloven 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er avsatt midler til arbeidet med områdereguleringsplan for Runni i budsjett for 2019 og 
økonomiplan for 2019-2022. Rådmannen vil fremme egne saker vedr øvrige prosesser og 
beslutninger. 
 
Administrative konsekvenser 
Ingen 
 
Andre konsekvenser 
Hensynet til barn og unge, universell utforming, miljømessige konsekvenser vil ivaretas i det 
videre arbeidet med områdereguleringsplanen. 
 

KONKLUSJON: 

Rådmannen viser til den pågående planprosessen for utvikling av del av Runni, hvor 
konseptstudiet er lagt inn som en første fase i arbeidet. Rådmannen vurderer at konseptstudiet 
belyser sentrale problemstillinger. Medvirkningsprosesser har vært sentralt i arbeidet. 
Konseptstudiet fremmes til politisk behandling, for forankring og for valg av konsept for utvikling 
av området. 
 
Rådmannen anser en blanding av konsept 1 og 2 som et godt grep, og anbefaler at miks-
alternativet legges til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringsplan for Runni. 
 
 
 


