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Andregangsbehandling av områdereguleringsplan for Runni 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 15.06.2021 - sak 21/83 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
Kommunestyret 22.06.2021: 

 
Behandling: 
Tilleggsforslag, foreslått av Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, Venstre 
Nes kommune tar initiativ ovenfor relevante øvrige myndigheter og potensielle utbyggere om 
mulighet for prøveprosjekt eller andre løsninger for statens hus, statskontor mm. på aktuelle 
områder innen reguleringsområdet Runni. 
 
Votering: 
Tilleggsforslaget fra representant Sørli-Sidelssønn (V) fikk 5 stemmer (V, MDG, TSL og uavh.), og falt 
mot 29 stemmer (Ap, Sp, SV/R, H, Frp og Krf). 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (34 stemmer). 
 
KST- 21/86 Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (34 stemmer): 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 



Formannskapet 15.06.2021: 

 
Behandling: 
Votering: 
Utvalgenes innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
FS- 21/83 Vedtak: 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
Utvalg for oppvekst, helse og velferd 08.06.2021: 

 
Behandling: 
Tilleggsforslag, foreslått av Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, Venstre 
Nes kommune tar initiativ overfor relevante øvrige myndigheter og potensielle utbyggere om 
mulighet for prøveprosjekt eller andre løsninger for statens hus, statskontor mm. på aktuelle 
områder innen reguleringsområdet Runni. 
 
Saken ble behandlet med 10 stemmer, da Schmitke (Sp) ikke var til stede. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (10 stemmer). 
 
Tilleggsforslag fra representant Sørli-Sidelssønn (V) fikk 1 stemme, og falt mot 9 stemmer. 
 
UOHV- 21/37 Vedtak: 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
Utvalg for teknikk, næring og kultur 08.06.2021: 

 
Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
UTNK- 21/66 Vedtak: 
Utvalgets innstilling: 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
 
 
Nes Eldreråd 08.06.2021: 

 
Behandling: 
Votering: 



Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (6 stemmer). 
 
NER- 21/27 Vedtak: 
Eldrerådets enstemmige vedtak (6 stemmer): 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.06.2021: 

 
Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (7 stemmer). 
 
 
RFMNF- 21/25 Vedtak: 
Rådets enstemmige vedtak (7 stemmer): 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Nes kommune vedtar områderegulering for Runni med plankart datert 11.05.2021, 
planbestemmelser datert 10.05.2021, og planbeskrivelse datert 10.05.2021. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12. 
 
 
 
Vedlegg: 
01 Plankart Runni del 1 11.05.2021 
02 Plankart Runni del 2 11.05.2021 
03 Reguleringsbestemmelser 10.05.2021 
04 Planbeskrivelse 19.05.2021 
05 Illustrasjonsplan 
06 Sammendrag av høringinnspill 
07 VA-rammeplan 
08 ROS-analyse 
09 Trafikkanalyse 
10 Gateterminal - sporingsanalyse 
12 Områdestabilitet 
13 Grunnundersøkelser 
14 Miljøgeologisk undersøkelse 
15 Geoscanning 
16 Geoteknisk tredjepartskontroll 
17 Bane NOR 25.06.2020 
18 Fylkesmannen i Oslo og Viken 08.09.2020 
19 Kent Eric Bugge og Hanna Opaker 03.03.2020 
20 LP Eiendom AS 08.09.2020 
21 Magnus Lien 11.09.2020 
22 Nes kirkelige fellesråd 11.09.2020 



23NVE 30.06.2020 
24 Runnivegen 9,11 og 13 11.09.2020 
25Ruter 11.09.2020 
26 Sandella v-Marius Mehren 11.09.2020 
27 Tore G. Henni 30.08.2020 
28 Viken fylkeskommune 11.09.2020 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger nå frem forslag til områdereguleringsplan for Runni for sluttbehandling 
(vedtak). Reguleringsplanen legger til rette for transformasjon av Runni til boligområde med 
ordinære boliger og boliger tilknyttet tjenesteyting, med nødvendig infrastruktur og grøntområder.  
 
Reguleringsplanen for Runni legger grunnlaget for en god og helhetlig utvikling av området, med en 
god blanding av ordinære boliger og omsorgsboliger. Noe som skaper stor grad av normalitet for 
beboere med omsorgsbehov. Det vil også løse en vesentlig del av kommunens behov for 
omsorgsboliger frem mot 2050, og også imøtekomme behovet for sentrale familieboliger i Årnes 
sentrum. Runni kan bli et spennende og fremtidsrettet boligområde, med et sammensatt nabolag 
hvor det kan skapes gode synergier.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget bør vedtas slik det nå foreligger.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Hensikt med planarbeidet 
Hensikten med områdereguleringen er å gi rammer for en fremtidig transformasjon til boligområde 
på Runni, samtidig som utviklingen av området skal ivareta eksisterende kulturminneverdier.  
 
Hovedprinsippet er å legge til rette for en utvikling som integrerer omsorgsboliger av ulike kategorier 
med et betydelig innslag av ordinære boliger, og slik bidra til å dekke kommunens behov for 
omsorgsboliger frem mot 2050. Innenfor området skal det gis et variert tilbud av ordinære boliger og 
omsorgsboliger. Omsorgsboliger innenfor planområdet skal utvikles på en slik måte at de oppleves 
som normaliserte og integrerte i lokalsamfunnet. Planen skal også tilrettelegge for salg av 
kommunens eiendom på Runni. 
 
Områdereguleringsplanen har høy detaljeringsgrad for store deler av planområdet, med den hensikt 
at man skal kunne gå rett på byggesak innenfor disse delfeltene.  
 
Hvem vil bo på Runni og hvordan  
Nes kommune har behov for flere og differensierte boligtypologier, med fleksible og robuste 
løsninger. Kommunen har en boligstruktur med stor overvekt av eneboliger, og har behov for 
variasjon i boligtyper for ulike brukergrupper. Over 30 % av husholdningene i kommunen består av 
kun 1 person. 1/3 av kommunens befolkning er over 55 år, og hovedtyngden av veksten i kommunen 
vil komme i aldersgruppen over 65 år.  
Området på Runni har et potensiale for å dekke en stor andel av kommunens anslåtte behov for 
boliger med ulike støttefunksjoner frem til 2050, herunder omsorgsbolig HDO (heldøgnsomsorg), 
omsorgsbolig HDO-light, omsorgsbolig rus/psykiatri og Ungbo (ungdom mellom 17-23 år som ikke 
har mulighet til å skaffe egen bolig).  
 
I tillegg til behov for boliger med støtte, 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 ønsker og behov, og ikke minst inkluderer de som faller utenfor dagens boligmarked.  
 



På Runni er det en unik mulighet til å tilrettelegge for en stor demografisk variasjon, og gi rammer 
som bidrar til et nabolag der man kan møtes på tvers av alder og bosituasjon. Barnefamilier er en 
generator for å tiltrekke seg øvrige beboergrupper uten omsorgsbehov.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Beskrivelse av planforslaget 
 
Planområdet 
Planområdet er på ca. 77 daa og ligger sentralt plassert på Årnes, ca. 600 meter fra sentrum. I vest er 
planområdet avgrenset av Runnivegen. Runnivegen nordover til Runnitunet inngår i planområdet for 
å etablere gateterminal for busser samt mulighet for å få utformet en god gatestruktur som ivaretar 
både myke trafikanter og motorisert trafikk. Mot sørøst er planavgrensningen lagt i formålsgrense for 
grønnstruktur mot fv. 175, jf. kommuneplanens arealdel. I sør avgrenses planområdet mot 
Runnivegen 1.  
 

 
Figur 1: Viser planområdets plassering på Årnes 
 
Grad av utnyttelse  
Planen åpner for til sammen ca. 33 000 m² bruksareal (BRA, BRA er det arealet som er innvendig i 
boligen, innenfor omsluttende vegger),  tilsvarende en utnyttelse på ca. 100 %-BRA for BKB feltene. 
Bevaringsverdig bebyggelse, Offiserbrakka og Løvstad, opprettholdes med eksisterende utnyttelse og 
høyde. Planen legger ellers til rette for at eksisterende kan bebyggelse erstattes av nybygg.  
 
Byggehøyder og variasjon  
Plankartet viser maks gesimshøyde innenfor de ulike delfeltene. Eksisterende kotehøyder innenfor 
planområdet ligger gjennomsnittlig litt under kote 148.  Den største byggehøyden tillates i BKB1, 
deler av BKB3 og BKB4, altså i nord og øst. Her tillates en gesimshøyde på hhv. kotehøyde 164 og 
163. Det tilsvarer maks 5 etasjer. I BKB2, 3 og 5 tillates en maks gesimshøyde på kotehøyde 160,5. 
Det tilsvarer maks. 4 etg. Dette er for at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende boligområde.  
Blandet boligtypolog vil skape variasjon i bebyggelsen og uterommene. 
 
Overordnede strukturer  



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 forblir hovedgata 
gjennom området, og foreslås styrket med brede fortau for gange, sykkel og uformelle møter. Her 
foreslås det også boliger med forhager som viderefører det grønne preget fra boligområdet på 
vestsiden av Runnivegen. Inne i planområdet vil det være store grønne gårdsrom, med mulighet for å 
gå imellom dem.  
 
Det legges et grøntdrag i forlengelsen av Leirvegen i aksen fra Runni gård til Årnes kirke. Grøntdraget 
får direkte forbindelse til kirkegården. Grønnstrukturen skal binde området sammen, og gi 
planområdet et overordnet grønt preg. Grønnstrukturen skal også sikre god overvannshåndtering i 
området. 
 

 
Figur 2: Illustrasjonsplan som viser mulig utnyttelse av området. Planen er ikke justert i henhold til de 
seneste endringene. 
 
Boligtyper og forhold mellom omsorgsboliger og ordinære boliger 
Planforslaget legger opp til leiligheter, rekkehus og townhouse, eventuelt med utleieenheter. Dette 
er boliger som vil supplere det øvrige boligtilbudet i kommunen. For å tiltrekke seg barnefamilier må 
man tilby boligtyper og uterom med spesielle kvaliteter. Det er derfor sikret blant annet gode 
lekeplasser og større leiligheter med mulighet minst 3 soverom. 
 
Det er et mål for Nes kommune å legge til rette for utvikling av omsorgsboliger i et mest mulig 
normalisert nabolag. Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres totalt ca. 300 boliger innenfor 
planområdet. Planen stiller krav om fordeling mellom omsorgsboliger og ordinære boliger, som vil 



tilsvare ca. 175 omsorgsboliger av ulike kategorier, og ca. 125 ordinære boenheter av ulike størrelser 
og typologier. Fordelingen som foreslås utgjør en ca. 55/45-fordeling mellom antall omsorgsboliger 
og ordinære boliger. Tilsvarende fordeling vil gjelde for andelen av arealet som bygges. Altså skal 
fordelingen mellom boligtypene gjelde både for antall boenheter og volumet av det som bygges. For 
å gjøre planen noe mer robust, er det lagt en fleksibilitet innenfor hvert delfelt ved at det er krav om 
at 45 % -55 % av boligene innenfor hvert delfelt skal være omsorgsboliger.  
 
Det antas at antall beboere per boenhet vil være høyere i ordinære boliger enn i omsorgsboligene. 
Det legges opp til et betydelig antall store leiligheter og rekkehus egnet for barnefamilier. Det 
forventes derfor at antall beboere kan fordele seg med ca. 40 % i omsorgsboligene og ca. 60 % i de 
ordinære boligene. Totalt sett legger planen til rette for ca. 500 beboere innenfor planområdet, 
fordelt mellom ca. 200 beboere i omsorgsboliger og ca. 300 i ordinære boliger.  
 
Siden det er valgt en organisering og plassering av boligtyper hvor omsorgsboliger og ordinære 
boliger blandes sammen, har alle delfeltene ment for boliger (BKB-feltene) fått et blandet formål: 
bolig og tjenesteyting. Ved å blande boligtyper innenfor hvert kvartal, kan man oppnå maksimal 
variasjon og samhandling på tvers av alder og bosituasjon. Det er kun felt BOP1 og 2 (se utsnitt av 
forslag til plankart nedenfor) som har fått rent tjenesteytingsformål, da dette er den delen av 
planområdet som vurderes som best egnet til et helhetlig tjenestetilbud for grupper som trenger mer 
skjermet bosituasjon.  
 

 
Figur 3: Utsnitt fra plankart som viser rene tjenesteytingsområder (BOP1 og 2) og blandet bolig og 
tjenesteytingsformål(BKB 5,6 og 7) 
 
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 
funksjonelle boliger og felles uteoppholdsarealer hvor folk i nabolaget kan møtes, bygges det et 
fellesskap som et stort spekter av demografiske grupper kan ha glede og nytte av. Det er en 
målsetting i planen at ulike beboergrupper skal kunne bo i samme bygg eller kvartal, og det skal 



etableres fellesarealer både utendørs og innendørs. Mange av omsorgsboligene vil naturlig dele 
funksjoner som oppleves som hjemme hos seg selv.  
 
Området skal ha en felles møteplasser med et tilbud for alle. Det er foreslått en generasjonspark (felt 
GP), og det er tilrettelagt for møteplass (dagsenter) som kan gi tilbud som babycafé, eldrecafé m.m. 
Plassering av en slik møteplass er foreslått ved dagens bussterminal i krysset Runnivegen x 
Runnivegen, i felt BKB1. For nabolaget, og for å oppnå synergieffekter, er det en fordel at 
møteplassen har en synlig plassering.  
 
Det legges opp til ulike funksjoner som kan være felles innenfor hvert kvartal, og mellom både 
ordinære boliger og omsorgsboliger. Dette vil også bidra til økt fellesskap. Dette kan være 
fellesarealer som vaske- og tørkerom, gjesteleilighet, eller storkjøkken til felles måltider. 
 
Trafikale forhold  
I planforslaget er dagens vegstruktur i stor grad beholdt, men med krav til oppgradering. Det sikres at 
Runnivegen med kjøreveg (SKV1-2), fortau og annen veggrunn skal være sikret en opparbeiding før 
det gis igangsettingstillatelse til nye boliger eller helse- og omsorgsinstitusjoner i området. Det 
samme gjelder for turdraget GTD1 g GTD2, mellom Leirvegen og kirkegården. Det er 
rekkefølgebestemmelser som sikrer etablering av nye parkeringsplasser før dagens parkeringsløsning 
ved bussterminalen (BKB1 og BKB3) fjernes. 
 
Det foreslås 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 ungdomsskolen, og 
på- og avstigning skjer på samme side av Runnivegen som skolen. Det er lagt opp til et kjøremønster 
fra Årnes sentrum, nordover langs Seterstøavegen til Runnivegen nord. Deretter kjører bussen 
sørover langs Runnivegen til Runni ungdomsskole.  
 
Det legges opp til en drop-off-sone langs Runnivegen øst (langs dagens kollektivterminal).  
Øvrige parkeringsplasser ved dagens bussterminal foreslås spredt på ulike deler av planområdet, dels 
utformet med en mer bymessig løsning som del av et plassrom. For øvrig skal det meste av 
parkeringsbehovet i planområdet løses i parkeringskjellere.  
 
Kulturminner og bevaring 
Sørvestlige deler av planområdet (BKB6 og BKB7, samt BOP1 og BOP2) inngår i hensynssone for 
bevaring av kulturminner og kulturmiljøer knyttet til Stasjonsbyen Årnes i kommunedelplan for 
Årnes. Denne hensynssonen er videreført i reguleringsplanforslaget.  
 
Enkeltbygg innenfor planområdet er registrert som særlig verdifulle. Dette gjelder offiserbrakka i 
NBSS, Leirvegen 4 (BOP1), og bolig og garasje i Runnivegen 13 (BKB6). Disse er foreslått regulert til 
bevaring. De bevaringsverdige bygningene er markert i plankartet som bygg som forutsettes 
opprettholdt (Omriss av bygg med tykk strek). Det er foreslått bestemmelser som skal bidra til å sikre 
bygningenes bevaringsverdi ved at eventuelle nye tiltak skal tilpasses kulturminnene og 
kulturmiljøet.  I tillegg stilles det krav om at omkringliggende nybygg skal trappes ned mot gravlund 
og bevaringsverdig bebyggelse.  
 



 
Figur 4: Gammelt fotografi hvor bevaringsverdige bygg innenfor og tilgrensende planområdet er 
markert. Det er de to byggene lengst mot venstre som inngår i planområdet.  
 
En av militærbrakkene samt teglsteinsbygget beliggende i BKB5 og GP1, 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. Kommunedirektøren anbefaler av den grunn å ikke verne disse byggene, da det gir for 
store begrensninger for videre utvikling. Reguleringsplanen finner allikevel en god balanse mellom 
vern og bruk, og sikrer en tilpasning til gjenværende kulturmiljø. 
 
Det har vært kjent at det ligger bunkere knyttet til Runni leir fra andre verdenskrig under 
planområdet. I forbindelse med reguleringsarbeidet er det gjennomført undersøkelser av 
underjordiske bygningsstrukturer, se vedlegg 15. Undersøkelsene har avdekket 4 mindre 
bygningsstrukturer i nordre del av byggeområdet. Konstruksjonene er ikke sammenhengende og ikke 
tilgjengelige. Det vurderes derfor at anleggene har begrenset verdi. Kravet til parkeringsdekning i 
underjordisk garasjeanlegg vil være mulig å oppfylle uten å rive strukturene, men de foreslås ikke 
avsatt til hensynssone for bevaring. 
 
Etappevis utvikling av planområdet  
Det er vektlagt at planområdet kan utvikles i etapper, i forhold til dagens bruk og tilstand på 
bygningsmassen. Tidsaspektet vil avhenge av boligbehovet og markedet. Det er tenkt at BKB5 i 
plankartet kan utvikles i fase 1. Eksempelvis kan BKB1, 2 og 3 utvikles i en fase 2, og BKB 4 som fase 
3.  BOP 2 kan utvikles når det er behov for mer skjermede arealer. Eneboligene innenfor 
planområdet ligger i feltbenevnelsen BKB6 og BKB7. Disse feltene reguleres med en mulighet for 
fortetting/transformasjon, men en slik evt. utvikling antas å komme på lang sikt. Bolighus og garasje, 
Løvstad (gbnr. 167/85) i felt BKB6 foreslås bevart i reguleringsplanen (se bestemmelsene pkt. 6.2.1). 
 
 
Planprosessen  
Planprosessen startet i mars 2019. Det ble varslet oppstart av planarbeidet 04.04.2019. I prosessen 
med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Runni ble konseptstudiet lagt inn som første del av 
arbeidet. Saken ble fremmet til politisk forankring i tidligfase, og vegvalg på bakgrunn av 
konseptstudiet. Det ble valgt en blanding av konseptene «Gata» og «Parken», og dette alternativet 
dannet grunnlaget for det videre arbeid med selve reguleringsplanarbeidet.  



 
Planen ble førstegangsbehandlet 10.03.2020 med påfølgende offentlig ettersyn fra 25.06.2020 til 
07.09.2020. Det kom inn totalt 12 innspill, fire fra overordnede instanser og åtte fra private aktører.  
Innspillene er oppsummert med kommunedirektørens kommentarer (vedlegg 6). 
 
Medvirkning  
I reguleringsprosessen har det vært lagt opp til stor grad av medvirkning. I arbeidet med konseptvalg, 
har det vært medvirkning 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, og brakt videre inn i reguleringsplanarbeidet. Det er også avholdt 
grunneiermøte med beboere innenfor planområdet, og møte med Ruter ang. ny gateterminal. 
 
For å ivareta kommunestyrets vedtak om dialog med næringsaktører jf. PS 18/19 vedtatt den 
12.03.2019, ble det avholdt et seminar i november 2019 hvor blant annet næringsaktører og 
politikere ble invitert. Hensikten med seminaret var at eiendomsutviklere og næringsaktørers 
perspektiv skal bringes inn i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det ble klart at det må være en 
grad av fleksibilitet i reguleringsplanen for utvikling for at utbyggere skal finne det interessant. 
Interessenter har underveis i prosessen, og også i etterkant av offentlig ettersyn, bekreftet at 
reguleringsplanen gir gode rammer som gjør området interessant.  
 
Det vises også til at det har foregått en parallell prosess for avklaringer av hvordan anskaffelsen av 
omsorgsboliger skal gjennomføres. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 

Omlegging av veg med påfølgende omstrukturering av delfelt 

Ved førstegangsbehandling av planen ble det gjort vedtak om å omjustere veg o_SKV4 for å tilpasse 
seg dagens situasjon i planområdet. Kommunedirektøren har justert planforslaget i henhold til 
vedtaket, som igjen har gitt justeringer i tilgrensende delfelt.  

 

  

Figur 5: Planforslag til sluttbehandling(venstre) og planforslag fremmet til 
førstegangsbehandling(høyre). 

Administrasjonen har valgt å gjøre tilpasninger på BKB 1,3 og 5. I hovedtrekk får man et større areal 
sør for o_SKV4 og et mindre areal i nord. For å få en mer hensiktsmessig fordeling av gjenværende 
areal i nord er det valgt å dele arealet mellom BKB 1 og 3. Samtidig er høydene videreført fra BKB 1 
inn på BKB 3, slik at det ikke har noen konsekvenser for mulig utvikling.  

 



BKB 5 er nå det største delfeltet i planen og vil ha mange muligheter for utforming. 
Kommunedirektøren har valgt å gi eventuelle utbyggere en større frihet for utforming av en 
kvartalsstruktur innenfor feltet. Det er derfor ikke lagt inn detaljerte byggegrenser, slik som i de 
andre delfeltene. Innenfor delfeltet er det også tenkt etablert opp mot 30 demensboliger, en type 
boliger som krever ekstra tilrettelegging og tilpasning, noe som forsterker behovet for en friere 
tilnærming for utbygger. Selv om det gis en friere tilnærming vil det legges flere premisser gjennom 
planens bestemmelser, der for eksempel at den åpne kvartalsstrukturen sikres.  

 

Tilpasning til kulturmiljø 

I planforslaget som tas opp til sluttbehandling, er det videreført krav om detaljreguleringplan for 
området BKB 7. Plankravet legger premiss om at videre utbygging av feltet underordner seg 
tilgrensende kulturmiljø. Utnyttelsen av BKB 7 foreslås redusert fra 3250 til maksimalt 2 500 kvm, 
som nå sikres gjennom plankravbestemmelsen § 7.1. Det er også gjort justeringer av bygge- og 
formålsgrenser for feltet for å sikre kvaliteten til vernet bygg på felt BKB 6 og for å åpne opp og gi 
opplevelsen av kulturminnet mot Runnivegen. Se vurderinger nedenfor.  

 

   

Figur 6: Felt BKB 6 og 7 ved sluttbehandling(venstre) og førstegangsbehandling 

 

Justering av rekkefølgekrav 

For å gi en mer forutsigbar prosess er flere av rekkefølgekravene flyttet fra brukstillatelse til 
igangsettingstillatelse, noe som betyr at rekkefølgekravene må håndteres tidligere i en byggeprosess. 
Dette vil gi en langt bedre forutsigbarhet, og for kommunen en bedre sikkerhet for at nødvendige 
tiltak etableres.  
 
Ordlyden i mange av kravene er også endret fra at tiltakene må ferdigstilles, til at tiltakene sikres. 
Konsekvensen av denne endringen er at flere av kravene ikke kreves etablert, men at de i hovedsak 
økonomisk må sikres opparbeidet på et hensiktsmessig tidspunkt. Nes kommune har da muligheten 
til å fordele kostnadene av rekkefølgekravene på en rettferdig måte ut over alle eventuelle prosjekter 
i planområdet, basert på det helhetlige utviklingspotensialet til planen.  
 
Parkeringskrav  
Ved offentlig ettersyn av planen var det ikke satt parkeringskrav for ordinære boenheter, bare en 
begrensning på maksimalt 1,2 plasser per boenhet. Dette er nå revidert og det er satt krav om at det 
opparbeides min/maks 1,2 parkeringsplasser per boenhet. Selv om det er kort vei til sentrum og 
kollektivknutepunkt er det sannsynlig at det er ønskelig for mange å ha en bil. Inkludert i kravet om 
1,2 plasser inngår også gjesteparkering. Etter gjennomgang av bestemmelsene som sikrer 



tilgjengelighet er også krav om antall HC parkeringer økt fra 5 til 10% på grunn av den høye andelen 
tilgjengelige boenheter man ønsker å anlegge innenfor planområdet. 
 
Generell revidering og kvalitetssjekk av bestemmelser 
Frem mot sluttbehandling er det også gjort flere endringer og presiseringer av planens 
bestemmelser. Eksempler på dette er særlig tydelige i § 5.1.5 som viser krav til uteoppholdsareal. Her 
er det nå gitt flere konkrete krav fremfor store generelle krav, som i større grad styrer resultatet, selv 
om intensjonen er den samme. Denne typen revideringer er gjort gjennom hele planen. 
 
 
Viktige hensyn: 
 
Økonomi 
Planen muliggjør en transformasjon og utbygging av et større område på Runni, hvor kommunen eier 
en vesentlig del av området. Planen gir kommunen mulighet til å utvikle disse tomtene og få dekket 
behov for omsorgsboliger med kostnadseffektive løsninger for tilhørende tjenester. 
 
Planforslaget setter høye krav til kvalitet, estetikk og klimatilpasninger. Det er for eksempel satt krav 
til grønne tak, høy kvalitet på uteoppholdsarealer og generelt høy standard på tilliggende 
infrastruktur. Hensikten med dette er å gi et godt bomiljø, tilpasset en variert demografi som 
samtidig ivaretar overordnede klimahensyn. Dette medfører at området vil være noe mer kostbart å 
bygge ut, men det vil også et redusert behov for tiltak i etterkant, eksempelvis tiltak på kommunalt 
overvannssystem for å håndtere økt avrenning fra Runni eller annen oppgradering av infrastrukturen 
for å håndterer et våtere klima.  
 
En utvikling av Runniområdet krever både ny infrastruktur og oppgradering av eksisterende 
infrastruktur. Planen har derfor flere omfattende rekkefølgekrav for opparbeiding av nødvendig 
infrastruktur og uteoppholdsareal. Rekkefølgekravene er utformet i så stor grad som mulig til å sikre 
opparbeidingen, som gir grunnlag for å bruke en modell for å få til en mer rettferdig fordeling av 
infrastrukturkostnadene etter hvor mye som bygges. Det betyr at kommunen må lage en modell for 
med en fordelingsnøkkel og en plan for opparbeiding, en områdemodell. Kommunedirektøren har 
gjennomført anskaffelse av konsulent for utarbeidelse av en områdemodell, og arbeidet starter opp i 
månedsskriftet mai/juni. Kommunedirektøren fremmer en egne saker om standard for infrastruktur 
på Runni og økonomiske konsekvenser. Dette vil også vurderes i forbindelse med arbeidet med 
Handlingsprogram og økonomiplan for 2022-2025, samt budsjett for 2022. 
 
Klima og miljø 
Planforslaget medfører transformasjon og bedre utnyttelse av allerede bebygde arealer. 
Transformasjon av bebygde områder vil igjen reduserer presset på jomfruelig mark. 
 
Det skal bygges tett, noe som gir et bedre klimaregnskap. Planforslaget legger derfor opp til relativt 
høy utnyttelse og dermed mange boenheter tett på Årnes sentrum og i gangavstand til 
kollektivknutepunkt. Beboere og virksomheter innenfor området kan være noe mindre avhengig av 
bil enn ellers i Nes. Det settes moderat krav til parkering på området, med 1,2 parkeringsplasser per 
boenhet og 0,5 parkeringsplasser per omsorgsbolig. Til kommunale tjenester er beregnet avsatt 
totalt 200 plasser. Det legges til rette for bruk av el-bil, og for god og enkel tilgjengelighet for gående 
og syklende. Alle biloppstillingsplasser skal være tilrettelagt med ladepunkt for elbil.  
 
Overvann skal håndteres i henhold til tre-trinnsstrategien: Mindre nedbørsmengder skal fanges opp 
og infiltreres i planområdet ved bruk av blant annet grønne tak, regnbed, trær, grøfter og permeable 
flater og dekker. Større nedbørsmengder skal forsinkes og fordrøyes ved bruk av blant annet 
regnbed, grøfter, areal som tåler midlertidig oversvømmelse og åpne fordrøyningsbasseng. Ekstreme 
nedbørsmengder skal ledes i trygge flomveier. Det stilles også krav om etablering av grønne tak ved 
flate tak over øverste nivå på blokkbebyggelse. 



 
Det skal det benyttes bærekraftige materialer i ny bebyggelse, med hovedvekt av tre. Ny bebyggelse 
eller eksisterende bebyggelse som gjennomgår en hovedombygging skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. 
 
Sammen med søknad om tiltak til ny bebyggelse/anlegg innenfor området skal det foreligge 
kvalitetsprogram for miljø og energi. Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for prosjektets miljøkvalitet 
og oppfølging av dette med hensyn til transport, energibruk, utslipp, materialvalg og 
massehåndtering. Programmet skal også beskrive hvordan prosjektets miljøkvalitet skal følges opp i 
anleggsfase og permanent fase. 
 
Planforslaget er følger opp kommunens intensjoner i kommunedelplan for klima, energi og miljø. Det 
vil i tillegg til de generelle krav i reguleringsbestemmelsene utformes en områdestandard som 
beskriver kvaliteter på løsningen som skal benyttes på Runni. Kommunen har mulighet til å legge inn 
ytterligere krav til eksempelvis materialvalg, energiløsninger og tilgjengelighet. At utbygging skjer i 
samsvar med en områdestandard kan legges inn som et vilkår ved salg av eiendom.  
 
Folkehelse 
Planen vurderes til å ha store positive konsekvenser for folkehelse. Et vesentlig fokus på universell 
utforming og tilgjengelige boenheter vil gi boliger og nærområder som kan brukes i de fleste faser av 
livet. Det er også krav om høy kvalitet på parker, gangveger med mer som vil gi ytterligere positive 
konsekvenser. Blanding av omsorgsboliger og vanlige boliger er også positivt og vil gi en mer 
normalisert hverdag for personer med omsorgsbehov.  
 
Planforslaget legger opp til store og gode uteoppholdsarealer som kan bidra til at folk kommer seg ut 
og i aktivitet, og også har større mulighet for å treffe andre.  
 
Universell utforming 
Området skal være universelt utformet. Det vil si at blant annet uteområder og publikumsbygg skal 
være utformet for alle brukergrupper uavhengig av funksjonsnedsettelse.  
Når det gjelder bolig, benyttes begrepet tilgjengelig boenhet. Det vil si at alle hovedfunksjoner finnes 
på inngangspartiet; entré, stue, kjøkken, bad, og minst ett soverom. Dimensjonerende faktor er 
plassen rullestolen trenger for manøvrering og bruk. Det er derfor gitt en prosentsats på hvor mange 
av boligene som skal være tilgjengelige boenheter. Her foreslås at minst 50 % av leiligheter under 
51m² skal være tilgjengelig boenhet. Alle leiligheter over 50m² skal være tilgjengelig boenhet.  
 
Når det kommer til hvor fleksibel eller brukervennlig en leilighet er, er det utformingen av 
leilighetene og hvor tilgjengelige de er, som avgjør hvor mange som kan benytte dem og bo der. Jo 
flere ordinære leiligheter som er tilgjengelige boenhet på markedet, jo flere er det som kan bo 
hjemme lenger. Boligen har en utforming som gjør at man kan være selvstendig, og/eller har plass til 
å motta hjelp i eget hjem. Dette kan igjen være et virkemiddel slik at det blir behov for færre 
omsorgsleiligheter, fordi flere bor i tilgjengelige ordinære boliger. Dersom det bygges flere 
tilgjengelige boenheter, er dette en mer økonomisk gunstig løsning enn å senere bygge om boliger 
for å gjøre dem tilgjengelige og man unngår unødvendig flytting på grunn av endret helsetilstand.  
 
Barn og unges interesser 
Det legges opp til et stort antall familieboliger i planområdet, og til 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. Det legges opp til et trygt og godt område 
for barn og unge. Brede fortau, gode interne gang- og sykkelforbindelser og romslige uteområder er 
viktig her. Reguleringsplanen legger opp til en oversiktlig og god løsning med gateterminal for buss i 
Runnivegen. 
 
Det stilles krav til opparbeidelse av lekearealer for barn og unge i alle aldersgrupper innenfor 
planområdet. Det er også bestemmelser som stiller krav til trygge omgivelser, som fortau, belysning, 



sikkerhet rundt avfallshåndtering, evt. skjerming av områder for rus- og/eller psykiatriboliger m.m.  
 
Det er foreslått etablert en generasjonspark sentralt i området. Parken skal ha et tilbud for alle 
aldersgrupper, og slik sikres et attraktivt uteareal også for ungdom. 
 
Etiske 
Planforslaget legger opp til en utvikling av Runni som inkluderer alle lag av befolkingen. Det er lagt 
vekt på universell utforming og gode uteoppholdsarealer for forsøke å skape et inkluderende 
samfunn. 
 
Juridiske 
Kommunen eier mesteparten av eiendommene innenfor planområdet i dag. Planområdet er stort, og 
det vil være naturlig å bygge ut området i flere trinn. Reguleringsplanen viser inndeling i ulike felt, 
som vil kunne bygges ut uavhengig av hverandre.  
 
Behovene vil kunne utvikle seg over tid, det forutsetter at kommunen bruker sin innflytelse som 
grunneier gjennom avtaler i forbindelse med salg av området, samt utbyggingsavtaler, for å sikre at 
de ulike områdene bygges ut på en måte som bidrar til å sikre kommunens behov for både 
omsorgsboliger og ordinære boliger av ulike kategorier og gode helhetlige kvaliteter i området. Slike 
forhold må i stor grad løses gjennom avtaler mellom kommunen og kjøper/utvikler. Det pågår arbeid 
med dette. 
 
Rekkefølgekravene i reguleringsplanen er tilpasset dette og gir muligheter for fleksibilitet i 
opparbeidingstidspunkt og kostnadsfordeling.  
 
Vurdering: 
Reguleringsplanen gir gode rammer for en fremtidig transformasjon av området til helhetlig 
boligområde, samtidig som utviklingen av området ivaretar kulturminneverdiene innenfor 
planområdet.  
 
Det legges til rette for en god sammensetning av beboere. Planen tilrettelegger for at folk kan møtes 
og utvikle fellesskap. Det vil kunne bidra til synergieffekter ved at unge og gamle, friske og 
pleietrengende hjelper hverandre i hverdagen. Fleksibilitet i boligmassen vil gjøre det enkelt å 
tilpasse boligene til endret behov gjennom et livsløp. Dette vil gjøre det mulig å kunne bli boende i 
området over tid, og bidra til et stabilt bomiljø. Dette er viktig for å skape et sosialt bærekraftig 
område.  
 
Forhold mellom omsorgsboliger og ordinære boliger  
Reguleringsplanen åpner opp for en andel på maks 55 % omsorgsboliger innenfor hele planområdet 
når det er ferdig utbygd, mens de øvrige boliger er ordinære boliger. Kommunedirektører vurderer 
dette som en god fordeling av beboergrupper. Behovet for omsorgsboliger vil imidlertid stadig være i 
endring og det er derfor lagt inn en mulighet for justering mellom 45 %- 55 % innenfor hvert delfelt. 
Slik det ser ut nå legger planen opp til å imøtekomme kommunens behov for boliger med 
støttefunksjoner frem til 2050.  
 
Byggehøyder og variasjon  
Det åpnes opp for maksimalt 5 etasjer innenfor planområdet. Begrensningen av høydene er gitt i 
maksimal kotehøyde i kart. Med planområdets beliggenhet vurderer kommunedirektøren det som 
viktig med nedtrapping av ny bebyggelse mot Årnes kirke og småhusbebyggelsen i vest. Den østre 
delen av planområdet tåler større byggehøyder, her vil bebyggelsen skjerme minst mulig i forhold til 
sol for resten av planområdet. Det er viktig at bebyggelsen ikke blir høyere enn 4, stedvis 5 etasjer, 
pga. silhuettdannelse og forholdet til kirkespiret ved Årnes kirke.  
 
Trafikale forhold 



Kommunedirektøren mener at det nye kjøremønsteret vil bidra til en opprydding i trafikkbildet, og vil 
gi en tryggere og mer oversiktlig situasjon for skoleelever og øvrig trafikk til og fra skolen og den nye 
barnehagen. En gateterminal for buss gir også en mer arealeffektiv løsning, og frigir verdifulle arealer 
(BKB1 hvor dagens bussterminal er) til andre formål. At parkering i hovedsak skal skje under bakken, 
gir et tryggere, grønnere og bedre bomiljø, både innenfor planområdet, og i nabolaget for øvrig.  
 
Kommunedirektøren planlegger å legge frem et forslag til utvidelse av planområdet for 
gatebruksplanen for Årnes. Reguleringsbestemmelsene sikrer at gatebruksplanen skal legges til 
grunn, dersom den vedtas med en utvidelse. Det vil fremmes egen sak om dette over sommeren. 
Hensikten er å sikre en gjennomgående høy kvalitet på områdets infrastruktur samt å knytte Runni 
estetisk til sentrum.   
 
Brannhistorisk stiftelse  
Brannhistorisk stiftelse Nes har hatt tilholdssted innenfor planområdet, i Runnivegen 15. Stiftelsen 
har holdt til her siden 2002, og har samlet på det gamle brannmateriellet som er brukt i Nes siden 
1928. Planforslaget legger til rette for at bebyggelsen kan saneres. Stiftelsen ønsker å bli værende i 
området. Det er ikke sikret arealer innenfor planområdet til dette, eller vurdert alternative lokaler for 
stiftelsen. Om Brannhistorisk stiftelse skal fortsette å ha tilholdssted på Runni, innenfor planområdet, 
må vurderes i en utbyggingsprosess.   
 
Kulturmiljø  
Som beskrevet ovenfor inngår sørvestlige deler av planområdet i hensynssone for bevaring av 
kulturminner og kulturmiljøer knyttet til Stasjonsbyen Årnes, ref. kommunedelplan for kulturminner 
og kulturmiljøer 2017-2030.  
 

 
Figur 7: Kartutsnitt som viser hensynsone for kulturmiljø merket med blått.  

 
I kommuneplanen og kommunedelplan for Årnes er hensynssonen gitt følgende bestemmelser:  
 



 
Figur 8: Utsnitt fra Planbestemmelser og retningslinjer, kommunedelplan for Årnes 2019 – 2030, vedtatt i Nes 
kommunestyre 18.6.19  

Videre er det beskrevet ovenfor at enkeltbygg innenfor planområdet er registrert som særlig 
verdifulle, dette gjelder offiserbrakka og bolig og garasje i Runnivegen 13.  
 
Det er alltid krevende å gjennomføre en transformasjon eller fortetting i et område med verneverdig 
bebyggelse. Ønsket om høyere utnyttelse og/eller andre formål må vektes mot verdien av å bevare 
kulturhistorien. Slik er det også i denne saken når det gjelder enebolig med uthus i Runnivegen 13, i 
plankartet gitt betegnelsen BKB6. Boligen og uthuset ble ved offentlig ettersyn foreslått bevart.  
Deler av tomten inngikk i BKB7 sammen med 2 naboeiendommer og ble gitt en relativt høy 
utnyttelse, men mulighet for opptil fire etasjer  
 
I forbindelse med offentlig ettersyn kom det innspill fra både Fylkeskommunen og berørte 
grunneiere for den videre utviklingen av BKB6 og BKB7.  
 
Fylkeskommunen skriver i sitt innspill at det er avgjørende at Nes kommune følger opp vedtatt 
verneplan for Årnes sentrum, som sikrer vern og at eventuelle nybygg tilpasses vernede bygg og 
områder. Fylkeskommunen ønsker en bedre tilpasning av bebyggelse på felt BKB 7 og at utnyttelsen 
minimum halveres. Se vedlegg 18. 
 
Grunneierne av Ruinnivegen 13 er bekymret for å «bli bygget inne» av nybygg på begge sider, noe de 
mener forhindrer en fornuftig realisering av eiendommen. De ønsker at hensynssonen for bevaring 
av kulturmiljø fjernes og at både BKB 6 og BKB7 utvikles med en høy utnyttelse. Eierne ønsker også at 
krav til detaljplan fjernes. Se vedlegg 19 og 24.  
 
Kommunedirektøren ser at eneboligen kan oppleves som «bygget inne» dersom det tillates 4 etasjer 
på begge sider av boligen. Dette vil kunne forringe kvaliteter ved boligen.  
 
Utenfor planområdet mot kirken er flere villaer som representerer den første bebyggelsen på Årnes 
bevart for å kunne ivareta det verdifulle kulturmiljøet i Kirkevegen og ved kirka. Runnivegen 1 er 
tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og er registrert med høy verneverdi. Villaene representerer noe 
av det fremste innenfor nyklassisistisk arkitektur. Videre er Runnivegen 2 av høy verneverdi, det 
samme gjelder Kirkevegen 21 og 23, ned mot sentrum. Dette er eiendommer som bidrar til å 
opprettholde en tidsdybde rundt kirka, og som også bidrar til at området oppleves som åpent og 
grønt.  
 



 
Figur 9: Utsnitt som viser bevaringsverdig bebyggelse, i tillegg til kirken.  

 
Kommunedirektøren søker å bevare stasjonsbyen på en god måte. Det er blant annet stasjonsbyen 
som gir Årnes sitt særpreg og skiller den fra andre småbyer på Østlandet. Samtidig skal Årens utvikles 
og boligbehovet dekkes.  På Runni er det innenfor (og også utenfor) planområdet et stort 
fortettingspotensial som vil dekke behovet for sentrumsnære boliger i flere år fremover. 
Kommunedirektørene mener det derfor ikke er avgjørende at utnyttelsen er like høy innenfor hele 
planområdet. Kommunedirektøren mener derfor at hensynet til kulturmiljøet og veier tyngst når det 
gjelder Runnivegen 13. Komunnedirektøren foreslår derfor at Runnivegne 13 bevares gjennom 
planforslaget.  
 
Kommunedirektøren mener også at innspillet fra fylkeskommunen veier tungt og ser også at 
hensynssonen fra kommunedelplan for Årnes, med tilhørende bestemmelse §4.4 må vurderer 
nærmere dersom BKB 7 skal transformeres. Kommunedirektøren mener at det er viktig at BKB7 
bidrar til en overgang mellom det åpne eldre villaområdet og områdene lenger nord i planområdet 
som tillater tettere og høyere bebyggelse.   
 
Det er per nå ingen konkrete planer for BKB7. Det er dermed vanskelig å vurdere hvordan en 
utbygging her kan tilpasses. Kommunedirektøren ønsker å videreføre muligheten for utbygging på 
BKB7, men ser at potensialet må utredes særskilt i forhold til kulturmiljøet. Utbyggingspotensialet 
foreslås tatt noe ned, men ikke en halvering slik Fylkeskommunen ønsker. Det sikret i 
bestemmelsene at utnyttelsesgrad og byggehøyder skal fastsettes i en detaljregulering. Fremtidig 
utbygging skal underordne seg tilgrensende kulturmiljø. 
 
 
 
Konklusjon: 
Områdereguleringsplan for Runni er et omfattende planarbeid som legger til rette for et boligområde 
med en god sammensetning av ordinære boliger og omsorgsboliger, samt tilhørende tjenester. 
Planen sikrer en høy standard på fellesanlegg og offentlig infrastruktur, som vil bidra til et variert og 
godt bomiljø for de som bor her og øvrige innbyggere på Årnes.  
 
Planforslaget er kvalitetssikret og justert etter høring for fremheve planens intensjoner og 
grunnleggende mål for utviklingen av Runni. Samtidig som det sikres en bedre tilpasning til 



omkringliggende områder, da særlig kulturmiljøet og Årnes kirke.  
 
Det er flere komplekse utfordringer for den videre utviklingen av Runni, som planen legger gode 
premisser for å løse.  
 
Kommunedirektøren mener områdereguleringsplan for Runni legger et godt grunnlag for videre 
utvikling av Runni og Årnes, og anbefaler at planen vedtas slik den nå foreligger.  
 
 


