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1. Bakgrunn for planarbeidet 

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsutbygging på Herbergåsen. Dette vil 

være i tråd med målene om næringsvekst i kommuneplanen, samt kommunens strategiske 

næringsplan hvor det blant annet er fokus på å etablere ferdigregulerte næringstomter med god 

infrastruktur. Det vil også bygge opp under arealbruksmålene i regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus ved å bidra til næringsutvikling tett på store infrastrukturårer som Oslo 

lufthavn Gardermoen og E16.  

  

 
Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel med planområdet på Herbergåsen i lilla farge. Det sørlige 
traséalternativet for fremtidig E16 er ikke lenger aktuelt. 

 
Herbergåsen inneholder et allerede utviklet næringsområde, og vil med utvidelsen bli 

kommunens største næringspark. I gjeldende kommuneplan er området regulert til eksisterende 

og fremtidig næringsbebyggelse (figur 1). Kommuneplanens bestemmelser fastslår at det her skal 

anlegges hovedsakelig næringsvirksomhet for lager og logistikk. Herbergåsen næringspark er et 

område med potensiale for en stor bredde av forskjellige næringstyper. 

 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en konkret plan for området hvor behovet for næring 

sees i sammenheng med bygging av ny E16, og andre relevante interesser. Planen skal ta 

hensyn til eksisterende omgivelse og miljø med hensyn til bygningsvolum, terrengtilpasning og 

veisystem. Planen skal utarbeides som områderegulering, med ambisjon om en detaljeringsgrad 

som gir grunnlag for å gå rett på byggesak. 

 
Planprogrammet inneholder: 

 Beskrivelse av planområdet og dagens situasjon 

 Oversikt over berørte eiendommer 

 Lovhjemmel for planarbeidet 

 Overordnede føringer som planarbeidet må forholde seg til 

 Beskrivelse av planprosessen og opplegget for medvirkning 

 Beskrivelse av utbyggingsstrategien 

 Oversikt over utredningsbehovene i det videre arbeidet 
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Viktige temaer som er sentrale i det videre planarbeidet: 

 Trafikk  

 Planavgrensning 

 Formål 

 Nær- og fjernvirkninger 

 Infrastruktur 

 Næringstyper og soneinndeling 
 

Områdereguleringen utarbeides av Nes Kommune, med bistand fra Rambøll Norge AS. 
 

2. Planområdet 

2.1 Beliggenhet 
 
Planområdet ligger på Herbergåsen i Nes Kommune. Området er avsatt til næringsutvikling og 

eksisterende næring i kommuneplanen, og er på ca 1200 dekar. Planområdet ligger sentralt 

plassert i regionen, med 45 km til Oslo og 30 km til Oslo Lufthavn Gardermoen. Herbergåsen 

næringspark ligger langs dagens E16 – trasé, en hovedfartsåre for transport nordover i Norge, og 

mot Sverige. Raskeste ankomst fra Årnes, som er kommunesenter og det største tettstedet i 

kommunen, er langs Fv 175 og 482. Her er distansen ca 9.5 km. Fra Vormsund er raskeste 

adkomst langs dagens E16- trasé, samme gjelder for Skarnes og Kongsvinger øst for 

Herbergåsen. Planområdet grenser til Gamle Kongevei i sør, en turvei som brukes av områdets 

innbyggere. I vest grenser området til fv 482 Funnefossveien. Østover og nordover grenser 

området til skog- og jordbrukslandskap.  

 

 
Figur 2: Oversikt over deler av Nes kommune med Herbergåsen (Kilde: Norge i bilder) 
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2.2 Dagens situasjon 
 
Planområdet består i all hovedsak av eksisterende næringsareal, skog og tre boligtomter. Det 

eksisterende næringsområdet er på ca. 250 dekar, og består av tomter som er delvis ferdig 

utbygget med kapasitet til noe videre fortetting.  

 
Landskapet innenfor planområdet er relativt flatt, særlig nord for E16 (figur 3). Her varierer 

høyden med 5 meter, fra høydekote 151 – 156. Sør for E16 er det mer varierende landskap og 

høydekoten ligger mellom 150-165 meter. Den største høydeforskjellen er mot 

planavgrensningen i sør, der landskapet stiger mot toppen av Herbergåsen på høydekote 197. 

Det laveste punktet – på høydekote 138 ligger øst langs E16, hvor landskapet synker ned mot 

Glomma.  

 

 
Figur 3: Oversikt over høydeforskjeller 

 
 
Skogsarealet sør for E16 er i Akershus Fylkeskommunes kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder verdsatt som et svært viktig friluftsområde. Dette friluftsområdet brukes blant 

annet av beboere på Opakermoen og Bjertnestunet. 
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Figur 4: Ortofoto over planområdet med avgrensning (Kilde: Norge i bilder) 

 
Mindre deler av skogsområdet innenfor planområdet er klassifisert som dyrkbar jord. Dette er i 

hovedsak nord for E16 langs Skogbygdaveien og langs Bjertnesveien i sør. Det er også registrert 

noen mindre dyrkbare arealer på sørsiden av E16 (figur 5). 

 

 
Figur 5: Dyrkbar jord innenfor planområdet i rød skravering (Kilde: Skog og landskap) 
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2.3 Avgrensing av planområdet 
 
Avgrensningen for planområdet som vises i kartutsnittet nedenfor er foreløpig og vil innsnevres i 

endelig planforslag etter at nødvendige utredninger er gjennomført. Det varsles et romslig 

planområde for å sikre at også eventuelle trafikksikkerhetstiltak, kryssløsninger og grøntområder 

dekkes av varslingen. Justeringene gir rom for en helhetlig planlegging i forhold til kryssløsninger 

og gode forbindelser med eksisterende vei og infrastruktur, samt større grad av terrengtilpasning.    

 

På bakgrunn av dette er planavgrensningen utvidet noen steder i forhold til avsatt område i 

kommuneplanen: 

 

 Buffer på ca. 50 m vest for Funnefossvegen og Skogbygdavegen for å sikre eventuelle 

trafikksikkerhetstiltak.  

 Med tanke på eventuelle kryssløsninger er det er lagt inn et romslig område rundt dagens 

T-kryss ved innkjøringen til Funnefossvegen. 

 Buffer langs E16 ved eventuelle trafikksikkerhetstiltak 

 Buffer på ca. 30 meter øst for eksisterende næringsområde nord for E16 

 Utvidelse mot øst ved eksisterende bekk for eventuelle grøntområder 

 

Det presiseres at dette er en foreløpig avgrensning, og endelig planavgrensning vil avklares 

gjennom vurderinger i det videre arbeidet.  

 

 
 
Figur 6: Planavgrensning ved varsel om oppstart. Området vil innsnevres i planforslaget etter at nødvendige 
undersøkelser er gjennomført.  
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2.4 Infrastruktur 
 
Vei 

Planområdet omfatter et eksisterende veisystem bestående av både kommunalveier, fylkesveier 

og Europavei. E16 går tvers gjennom området, hvor mesteparten av næringsområdet avsatt i 

kommuneplanen ligger på sørsiden. E16 strekningen forbi Herbergåsen har en ÅDT 

(Årsdøgntrafikk) på 9470 (tall fra 2016). Langs traséen, gjennom planområdet, er det mye 

bebyggelse - med flere avkjørsler i nordlig og sørlig retning.  

 

Ny E16 - trasé nord for planområdet er under planlegging, og når den blir etablert vil 

trafikkmengden på dagens trase synke til ca. 1200 ÅDT ifølge Statens Vegvesen (figur 7 og 8). 

Per 07.06.2017 er det beordret stans i planarbeidet for å finne kostnadsbesparende tiltak. 

Statens vegvesen og Nye veier har lagt frem nye vurderinger, datert 21.12.2017. Tiltaket er ikke 

fullfinansiert i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Dette omtales ytterligere i kap 5.6. 

 

Utbygging av ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er delt inn i tre delstrekninger. Den vestre 

delstrekningen mellom Kløfta og Nybakk ble åpnet i 2007 med firefelts motorvei. Den østre delen 

mellom Kongsvinger og Slomarka ble åpnet i 2014. Det er kun den midtre delen mellom Nybakk 

og Slomarka, forbi Herbergåsen, som gjenstår. Veistandarden og fartsgrensen varierer på denne 

delstrekningen i dag. Forbi Herbergåsen er det to felts vei med en fartsgrense på 70 km/t. Andre 

deler av strekningen har fartsgrense ned mot 40 km/t gjennom tettbebygde strøk.  

 

FV 482 – Skogbygdaveien/ Funnefossveien kommer fra Funnefoss i sør, og møter E16 vest i 

planområdet. Veien fortsetter nordover langs den nord-vestre delen av planområdet, under 

navnet Skogbygdaveien. Sør for eksisterende E16 er ÅDT 2455, mens ÅDT er 1210 nord for E16 

(2016). Sør for dagens E16 omfatter planområdet også Bjertnesveien, en adkomstvei til 

Bjertnestunet boligfelt som ligger langs Glomma. Bjertnesveien har to avkjøringer fra E16, og 

veien omkranser eksisterende næringsbebyggelse på sørsiden av E16. Dette er en lokalvei uten 

gjennomfartstrafikk. Planområdet grenser til og omfatter flere små adkomstveier til bolig- og 

næringsbebyggelse.  
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Figur 7: Trafikkprognose for år 2040 med dagens veisystem. Røde tall viser ÅDT. (Kilde SVV) 

 
 

 
Figur 8: Trafikkberegninger for år 2040 med fremtidig veisystem. Røde tall viser ÅDT. (Kilde SVV) 
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Kraftledninger 

Det går en høyspentledning gjennom planområdet som må hensyntas i planarbeidet. Nødvendig 

informasjon angående spenning og byggeforbudsbelte vil bli innhentet fra ledningseier.   

 

Vann og avløp 

Det er utarbeidet en statusrapport på eksisterende VA-system innenfor planområdet. Denne 

konkluderer med at det er kapasitet til et uttak på 25 l/s (liter per sekund) ved Herbergåsen 

industriområde. Det opparbeidede VA-nettet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. For 

spillvannsnettet ligger eksisterende næringsbebyggelse på Herbergåsen langt unna 

overføringssystemet til Fjellfoten renseanlegg. Avløpsmengden blir dermed transportert gjennom 

flere pumpestasjoner. Dette gjør beliggenheten til industriområdet sårbar med hensyn på fare for 

uønskede overløpshendelser. Ved ny bebyggelse innenfor planområdet må det opparbeides nytt 

VA-nett som en del av infrastrukturutbyggingen. Overvannshåndtering skal løses på egen tomt. 
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3. Berørte eiendommer 

 
Området er allerede avsatt til eksisterende og fremtidig næringsområde i kommuneplanen, og en 
områderegulering vil berøre både private og offentlige eiendommer. Tabellen under viser 
grunneierforholdene innenfor planområdet. For kart som viser gårds- og bruksnummer, se figur 6 
ovenfor. Listen over berørte eiendommer vil kunne se annerledes ut i planforslaget, etter at 
nødvendige undersøkelser er foretatt og planområdets avgrensning innsnevres. 
 
  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver  Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

139/39 Nes Kommune  139/77 Privat 

139/119 Privat  139/45 Privat 

139/118 Privat  139/42 Privat 

139/94 Privat  139/89 Privat 

139/93 Privat  139/47 Privat 

139/92 Privat  139/59 Privat 

139/91 Privat  139/75 Privat 

139/110 Privat  139/99 Privat 

139/95 Privat  139/69 Privat 

139/121 Privat  139/44 Privat 

235/1 Akershus Fylkeskommune  139/101 Privat 

139/96 Privat  139/98 Privat 

139/85 Privat  139/67 Privat 

139/73 Privat  139/82 Privat 

139/71 Privat  139/68 Privat 

139/46 Privat  139/109 Privat 

139/103 Privat  139/106 Privat 

139/80 Privat  139/104 Privat 

139/43 Privat  139/102 Privat 

139/115 Privat  139/100 Privat 

139/25 Privat  139/79 Privat 

139/19 Privat  139/64 Privat 

139/61 Privat  139/70 Privat 

139/97 Privat  139/60 Privat 

139/1 Privat  139/112 Nes Kommune 

139/50 Nes Kommune  139/84 Privat 

140/64 Nes Kommune  139/83 Privat 

237/21 Statens Vegvesen  139/111 Nes Kommune 

140/43 Privat  139/113 Nes Kommune 

140/36 Privat  140/6 Privat 

140/75 Privat  140/1 Privat 

139/63 Privat  235/31 Statens Vegvesen 

139/76 Privat  237/20 Statens Vegvesen 

139/78 Privat  237/22 Statens Vegvesen 

140/27 Privat  237/23 Statens Vegvesen 

141/1 Privat  139/13 Privat 

140/12 Privat  140/80 Privat 

140/46 Privat    
Tabell 1: Oversikt over eiendommer innenfor og i nærhet til planområdet 
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4. Krav om konsekvensutredning og planprogram 

 
Figur 9: Planprosessens oppbygging forenklet. 

4.1 Utredningsplikt 
 
I henhold til pbl § 4-1 skal det utarbeides planprogram, med etterfølgende konsekvensutredning, 

for alle reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift av 

1.7.2017 om konsekvensutredning § 6b jf. Vedlegg 1 punkt 24 lovfester at alle planer om 

næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 

bruksareal på mer enn 15 000m
2
 skal konsekvensutredes. Områdereguleringen vil legge til rette 

for en etablering av mer enn 15 000 m
2 
næringsbebyggelse, og dermed er tiltaket 

konsekvensutredningspliktig. Konsekvensutredningen vil inngå som en del av planbeskrivelsen, 

og utredningsrapportene vil medfølge som egne vedlegg. 

4.2 Hensikten med konsekvensutredningen 
 
Konsekvensutredningen skal kartlegge tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser, 

kulturminner og samfunnet generelt. Konsekvensutredningen sikrer at eventuelle virkninger for 

miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal 

gjennomføres. Ved betydelige negative konsekvenser skal eventuelle avbøtende og 

kompenserende tiltak foreslås og beskrives.  

4.3 Krav om planprogram 
 
Ettersom tiltaket er konsekvensutredningspliktig, skal det også vedtas et planprogram som en del 

av planprosessen jf. pbl § 4-1. Dette fremkommer av forskrift om konsekvensutredninger § 6 som 

sier at næringsområder med nyetablering over 15 000 m
2 
alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram. 

4.4 Hensikten med planprogrammet 
 
Dette planprogrammet markerer starten på planarbeidet og er den første av flere faser som skal 

gjennomføres før endelig reguleringsplan foreligger. Forslag til planprogram skal legges ut på 

offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Hensikten med 

planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og utredningsbehov knyttet til 

planen. Det skal også beskrive hvordan og når grunneiere, naboer og andre interessenter kan 

påvirke planarbeidet.   

 
Planprogrammet vil legge føringer for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og er første 

mulighet til å påvirke det endelige resultatet. Etter at planprogrammet er lagt ut til offentlig 

ettersyn, og innkomne merknader er behandlet, vil det vedtas av Nes Kommune. Deretter vil 

arbeidet med utredninger og planforslag starte. Planforslaget skal bestå av et plankart med 

tilhørende planbeskrivelse, planbestemmelser og nødvendige vedlegg.  
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Når planforslaget er utarbeidet skal det legges ut til offentlig ettersyn hvor offentlige myndigheter, 
interessegrupper og befolkningen for øvrig kan komme med høringsuttalelser. Planforslaget 
bearbeides i etterkant av høring og offentlig ettersyn, før det vedtas av kommunestyret.  
 

5. Overordnede føringer for planarbeidet 

Dette kapittelet vil gi en oversikt over relevante overordnede føringer og lovverk som legges til 

grunn ved planarbeidet på Herbergåsen. Det er delt opp etter sentrale lovverk, statlige 

planretningslinjer, regionale planer, kommunale planer og gjeldende reguleringsplan.  

5.1 Sentrale lovverk 
 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 (Plan- og bygningsloven). 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juli 2009 (Naturmangfoldloven). 

 Lov om vern mot forurensinger og om avfall av 01. august 1983 (Forurensningsloven). 

 Lov om kulturminner av 15. februar 1979 (Kulturminneloven).  

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 01. januar 1970 (Forvaltningsloven).  
 

5.2 Statlige planforutsetninger 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging 

Hensikten med disse retningslinjene er å samordne planleggingen av arealbruk og 

transportsystem for å oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen og legges til rette for verdiskapning og næringsutvikling, og fremme 

helse, miljø og livskvalitet.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i arealplanleggingen 

Retningslinjene skal styrke barn og unges interesser i planleggingen og gjelder all type 

planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, om barn og 

planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene samt veiledning. Arealer og anlegg som 

brukes/skal brukes av barn og unge skal sikres mot trafikkfare, forurensing og støy.  

 

Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Retningslinjen sier at all planlegging skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 

samt økt miljøvennlig energiomlegging. Ved næringsetablering på Herbergåsen er det dermed 

viktig at ny bebyggelse, anlegg og veier utformes på en mest mulig bærekraftig måte.  

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Dette dokumentet viser hva regjeringen forventer av planlegging, og er retningsgivende for 

planlegging på regionalt og kommunalt nivå. Ved å forholde seg til disse retningslinjene skal 

planlegging bidra til å takle befolkningsveksten, og bidra til en helhetlig og bærekraftig utvikling i 

samfunnet. Forventningene deles inn i tre hovedkategorier: 

- Gode og effektive planprosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel 

- Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 

- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
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5.3 Regionale planer 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 16.12.2016 

Planen gir en rekke føringer for bolig-, næring- og transportutvikling i regionen. For næring- og 

arbeidsplassetablering gjelder prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». Arealkrevende 

virksomhet, slik som på Herbergåsen, skal blant annet ha nærhet til hovedveinettet, og kan ha 

lavere arealutnyttelse, lav kollektivtilgjengelighet, færre innbyggere i gang- og sykkelavstand og 

høyere parkeringsdekning. 

 

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus, vedtatt 23.06.2015 

Planen har som formål å bidra til en attraktiv region for innovasjon og nyskaping, og bli verdens 

med bærekraftige, smarte og innovative region. Dette gjøres ved å se på hvilke deler av 

næringslivet som har et internasjonalt potensial, og hvilke bransjer som bidrar mest til regionens 

samlede attraktivitet som lokaliseringssted. 

5.4 Kommunale planer 
 
Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt 20.09.2016 

Gjeldende planstrategi i Nes kommune lister opp fem gjennomgående tverrsektorielle temaer 

som skal ligge til grunn for alt planarbeid: 

- Samfunnssikkerhet 

- Folkehelse 

- Klima, energi og miljø 

- Universell utforming 

- FNs barnekonvensjon 

 

Strategien setter samtidig mål knyttet til næringsutvikling og verdiskapning, herunder at Nes skal 

være en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer, næringsutvikling, turisme og 

friluftsliv. For å skape en samlet oversikt over muligheter og utfordringer er det utarbeidet en 

strategisk næringsplan.  

 

Strategisk næringsplan for Nes 2017-2030 

Planen er et virkemiddel for å nå kommunens mål om næringsvekst. Planen angir sju strategiske 

satsningsområder for arbeidet med næringsutvikling i kommunen. Arbeidet på Herbergåsen er i 

tråd med disse satsningsområdene. Her vil det etableres attraktive, ferdigregulerte 

næringstomter, noe som etterspørres av næringsaktører i kommunen. Det utnytter den 

geografiske nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen, og gir økt næringsareal langs trafikkerte 

hovedfartsårer som E16. Dette bidrar til å sikre forutsigbare og langsiktige løsninger, noe som er 

vesentlige faktorer for næringsutvikling og etablering.  

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2030 – Det gode liv der elvene møtes, vedtatt 30.06.2015 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende og fremtidig næringsområde N1 

(Figur 8). Det omfatter også dagens E16 trasé, samt deler av Fv 482 Funnefossveien. 

Planområdet omfatter også en liten del av hensynssonen for brann- og eksplosjonsfare H850_H7 

tilknyttet Maarud gård, samt en eksisterende og fremtidig gang- og sykkelvei. 

I tillegg omfatter planområdet to eksisterende boligarealer som ligger på hver sin side av dagens 

E16 trasé. 

 



Planprogram Herbergåsen Næringspark          

 
15 
 

  

 
Figur 10: Utsnitt av kommuneplanen med Herbergåsen næringspark. Det sørlige traséalternativet for fremtidig 
E16 er ikke lenger aktuelt.  

 
Figur 11: Tegnforklaring kommuneplanens arealdel 
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

Kommunen ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Innenfor planområdet brukes skogsområdet 

sør for E16 til fysisk aktivitet av barn og voksne. 

5.5 Gjeldende reguleringsplaner 
 

ID: 023699060, vedtatt 27.4.1999 

Dette er reguleringsplan i tilknytning til E16 med kryss ved Herbergåsen og tilhørende gang- og 

sykkelvei. Denne planen angir en byggegrense på 50m fra E16, og 15m fra FV 482.  

 

ID: 023605020, vedtatt 25.10.2005 

Dette er reguleringsplanen for Bjertnes boligområde med tilhørende gang- og sykkelvei langs fv 

482 Funnefossveien. Opparbeidelsen av gang- og sykkelveien ble satt som et rekkefølgekrav da 

planen ble vedtatt i 2005, og denne skulle etableres før boligbyggingen startet. 

 

Det resterende arealet innenfor planområdet er uregulert.  
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5.6 Pågående relevant planarbeid 
 
E16 Nybakk – Slomarka 
Strekningen mellom Kløfta og Kongsvinger er delt i tre delprosjekter. Strekningen mellom Nybakk 

og Slomarka er det midtre prosjektet, og i planprogrammet for denne delstrekningen er 

strekningen forbi Herbergåsen beskrevet som delstrekning 3. Planarbeidet resulterte i tre 

alternativer for strekningen forbi Herbergåsen, der alternativ 2, det nordlige, er vedtatt i Nes 

Kommune (figur 10). 

 

Prioriteringen i Nasjonal transportplan 2018-2029 tilsier at byggestart i perioden 2018-2021 ikke 

lenger er aktuelt. 

 

Den 07.06.2017 ble planarbeidet satt på vent på ordre fra Samferdselsdepartementet for å finne 

kostnadsbesparende tiltak. Statens vegvesen og Nye veier presenterte sine mulige forslag for 

Samferdselsdepartementet i brev datert 21.12.2017. Det skisseres flere mulige løsninger, 

deriblant endring av korridor for ny vegtrasé. 

 

 

 
Figur 12: Trasevalg for ny E16 forbi Herbergåsen.  

 
Regional plan for handel, service og senterstruktur 

Denne planen er under utarbeidelse, og forventes lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2018. Det 

langsiktige målet er å oppnå en mer robust og bærekraftig utvikling i byer og tettsteder. Mer 

konkret er planens formål: 

- Å styrke eksisterende tettsteds-, og bysentre 

- Å unngå en utvikling som fører til unødvendig by- og tettstedsspredning 

- Å bidra til en mer effektiv arealbruk og miljøvennlig transportvalg, som vil motvirke økt 

bilavhengighet og redusert tilgjengelighet for den delen av befolkningen som ikke 

disponerer bil 
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6. Planprosess og medvirkning 

 
Kommunen har ambisjon om å utarbeide en detaljert områdereguleringsplan som skal gi 
grunnlag for å gå rett på byggesak. Planen skal inneholde plankart, planbestemmelser, 
planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og 
andre nødvendige vedlegg. Allmennheten, berørte parter og naboer vil bli informert om møter og 
når forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Tabellen under viser forventet fremdrift: 
 

Beskrivelse 
 

Forventet fremdrift 

Fase 1 – Planprogram 

Utarbeidelse av planprogram Høst 2017 

Informasjonsmøter med berørte grunneiere og naboer Høst 2017 

Politisk behandling/orientering av planprogram før offentlig ettersyn 

og høring (6 uker). Det varsles samtidig oppstart av planarbeid. 

Åpent informasjonsmøte avholdes før høringsfristen.  

Vinter 2018 

Vurdering av innkomne merknader og høringsinnspill til 

planprogram 
Vår 2018 

Vedtak av planprogram ved politisk behandling Vår 2018 

Fase 2 – Planforslag 

Nødvendige undersøkelser foretas Vår 2018 

Informasjonsmøter med berørte grunneiere og naboer Vår 2018 

Planforslag med KU utarbeides Vår/sommer 2018 

Planforslag med KU legges til offentlig ettersyn og høring (6 uker). 

Åpent informasjonsmøte holdes før høringsfristen.  
Høst 2018 

Planforslag legges frem til politisk behandling Vinter 2019 

Fase 3 – Vedtatt områdereguleringsplan 

Vedtatt områdereguleringsplan Vår/sommer 2019 

Tabell 2: Fremdrift for planarbeidet 

 
Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn skal det varsles oppstart av 

planarbeid i henhold til pbl § 12-8. Dette vil bli gjort i lokalavisen, samt på Nes Kommunes 

hjemmesider. Planprogrammet vil også sendes til aktuelle offentlige myndigheter, berørte 

grunneiere, naboer, lag og foreninger. Det er ønskelig å legge til rette for en god 

medvirkningsprosess og det avholdes informasjonsmøter for berørte grunneiere og naboer i tidlig 

fase. 

 
Forslag til planprogram skal i henhold til plan- og bygningsloven legges ut til offentlig ettersyn i 

minst seks uker. Deretter vil planprogrammet fastsettes ved politisk behandling, etter behandling 

av innkomne merknader i høringsperioden.  

 
Neste steg er at komplett planforslag med konsekvensutredning utarbeides i henhold til det 

fastsatte planprogrammet. Konsekvensutredningen skal også beskrive eventuelle avbøtende 

tiltak som anses nødvendig. I forbindelse med dette arbeidet vil det avholdes et åpent 
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informasjonsmøte. Deretter legges det komplette planforslaget ut til offentlig ettersyn i minimum 

seks uker, før kommunestyret tar områdereguleringsplanen til behandling og vedtak. Målet er at 

planen skal vedtas politisk innen sommeren 2019. 

 

7. Beskrivelse av utbyggingsstrategier og alternativer 

Følgende alternativer inngår i planprogrammet: 

- «0 – alternativet» – Dagens situasjon videreføres 

- Utviklingsalternativ 1 - Områderegulering 

7.1 «0 – Alternativet» 

 

I henhold til forskrift som konsekvensutredninger § 20 skal det redegjøres for den nåværende 

miljøtilstanden og utarbeides en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen 

eller tiltaket ikke gjennomføres (0-alternativet). Dette er imidlertid et sammenligningsalternativ og 

ikke et alternativt forslag til områdereguleringsplan på Herbergåsen.  

 

«0-alternativet» innebærer en videreføring av dagens situasjon, med fortetting innenfor de 

fradelte tomtene innenfor det eksisterende næringsområdet. Infrastruktur har i dagens situasjon 

blitt etablert ved behov. Et av målene med planen er å sikre en forutsigbarhet for utbygger knyttet 

til infrastrukturetablering og tomteregulering.    

 

«0-alternativet» innebærer også en etablering av ny E16 nord for planområdet, og en drastisk 

nedgang i trafikken på eksisterende E16 gjennom planområdet. Ifølge beregningene til Statens 

Vegvesen vil ÅDT her reduseres fra dagens 9400 til ca 1200 ved etablering av ny E16. Fv 482 

Skogbygdaveien vil oppgraderes som en tilfartsvei til fremtidig E16 nord for planområdet, og det 

vil innebære en trafikkøkning på denne veien.  

7.2 Utviklingsalternativ 1 – Områderegulering 

 

Utviklingsalternativ 1 baserer seg på områderegulering av Herbergåsen næringspark 

Næringsområdet på Herbergåsen skal utvikles til å bli et sammensatt, helhetlig og funksjonelt 

næringsområde med ulike næringstyper og god terrengtilpasning.  

 

Tilrettelegging for ulike næringsvirksomheter 

Planområdets størrelse muliggjør stor grad av fleksibilitet som gjør at tomtene kan egne seg for 

ulike næringsvirksomheter. Herbergåsen vil ha mulighet til å tilrettelegge for både plasskrevende 

etableringer og mindre arealkrevende virksomheter. Dette er i tråd med dagens etablerte 

næringsdrift innenfor planområdet. Den høye graden av fleksibilitet gjør at næringsområdet er 

godt rustet for eventuelle fremtidige endringer og behov i markedet.  

 

Trinnvis utvikling av området 

I og med at næringsområdet er på nærmere 1200 dekar vil det være naturlig at utviklingen skjer 

etappevis og over tid. Dette sikrer en gradvis opparbeidelse av nødvendig infrastruktur. Første 

etappe vil innebære videre utvikling i nærhet til allerede etablert næringsvirksomhet. På denne 

måten vil man kunne utnytte eksisterende infrastruktur, samtidig som det legges til rette for videre 

utbygging ved etterfølgende etapper. Kommunen ønsker å tilrettelegge for et tilbud til ulike typer 

virksomhet i den trinnvise utviklingen av området.  
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Soneinndeling og differensiering av næringstyper 

For å sikre en mest mulig helhetlig og miljøvennlig utvikling av området er det tenkt at 

næringsetableringene inndeles i soner. Her vil aktører med ulike behov kunne plasseres slik at de 

samlokaliseres med andre virksomheter med lignende behov. Eksempel på slike soner er 

plasskrevende næringer, trafikkgenererende næringer og publikumsrettede næringer. En 

helhetlig og fremtidsrettet tankegang skal sikre hensiktsmessige soneinndelinger som bidrar til å 

skape et inviterende og velfungerende næringsområde.  

 

Uttak av mineralressurser / byggeråstoff 

Som en del av utviklingen av Herbergåsen næringspark vil muligheten for masseuttak innenfor 

planområdet undersøkes i planprosessen. Det er stedvis store høydeforskjeller innenfor 

planområdet og de landskapsmessige virkningene/fjernvirkningene må vurderes i forhold til 

behovet for masseuttak i forkant av byggestart. Et eventuelt masseuttaksområde vil vurderes i det 

videre arbeidet.  
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8. Utredningsbehov 

Tabellen under gir en oversikt over hvilke utredningstemaer som er vurdert som relevant for 

reguleringsplanen, og hvilke tema som skal konsekvensutredes. Alle temaene omtales i 

planbeskrivelsen og suppleres med kart og illustrasjoner ved behov. Dersom tiltaket har negative 

virkninger vil avbøtende og kompenserende tiltak foreslås i konsekvensutredningen.  

 

LANDSKAP 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Landskapsbildet er 

preget av eksisterende 

næringsbebyggelse, 

skogs- og myrareal. 

Landskapet er relativt 

flatt, med høydeøkning 

mot sør. 

 

Mulige virkninger 

 

 

Etablering av 

næringsbygg kan 

påvirke landskapet 

og kunne gi 

landskapsmessige 

konsekvenser.  

 

Utredningsbehov - 

Middels 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes 

Presentasjonsform 

 

 

 Landskapssnitt 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 

 

Rapport med 

fjernvirkninger 

vedlegges 

planforslaget 

 

STØY 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Eksisterende veisystem 

bidrar til betydelig støy 

langs E16. Eksisterende 

næringsbebyggelse 

bidrar også til noe 

støyende aktivitet. 

 

Mulige virkninger 

 

 

Utbygging av 

næringsbygg/lager 

kan medføre økt 

støy.  

Utredningsbehov – 

Stor 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Kart 

 Illustrasjoner 

 

Støyrapport 

utarbeides og 

vedlegges 

 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Det er ikke registrert 

kulturminner, eller 

viktige kulturmiljø 

innenfor planområdet. 

Mulige virkninger 

 

 

Dersom det blir 

funnet automatisk 

fredede 

kulturminner 

innenfor 

planområdet må 

dette hensynstas i 

det videre 

planarbeidet. 

 

Utredningsbehov - 

Lite 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget.  

Behovet for å 

gjennomføre  

arkeologiske 

undersøkelser 

avgjøres av 

Akershus 

Fylkeskommune.  

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Kart 
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BIOLOGISK MANGFOLD 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Planområdet er ikke 

registrert som nasjonalt 

eller regionalt svært 

viktig.  

 

Det er registrert 

forekomst av 

lundgjøkhumle som er 

rødlisteartet innenfor 

planområdet. Det er 

også registrert en viktig 

naturtype; gammel 

barskog. Området 

består for det meste av 

barskog av varierende 

bonitet. 

Mulige virkninger 

 

 

Utbygging kan 

påvirke leveområder 

for viktige arter og 

naturtyper.   

 

Utredningsbehov – 

Middels 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes.  

Undersøkelser etter 

naturmangfoldloven 

§ 8-12 legges til 

grunn.  

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

    

LANDBRUK 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Det er ikke registrert 

dyrka mark innenfor 

planområdet, men det er 

registrert noe dyrkbar 

mark.  

 

Mulige virkninger 

 

 

Utbygging kan gå 

på bekostning av 

noe dyrkbar mark.  

Utredningsbehov - 

Lite 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 

FRILUFTSLIV 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Området sør for E16 er 

registrert som viktig 

friluftslokalitet. 

 

Mulige virkninger 

 

 

Utbygging sør for 

E16 kan redusere 

tilgjengeligheten for 

turstier og 

friluftsarealer  

 

Utredningsbehov – 

Middels 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes. 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 
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TRAFIKK 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

E16 gjennom 

planområdet har ÅDT 

9470. Fv 482 har 2455 

ÅDT sør for E16, og 

1210 ÅDT nord for E16. 

Det er også noe trafikk 

på Bjertnesveien, og 

inne på eksisterende 

næringsområde. 

  

 

Mulige virkninger 

 

 

Planen vil gi 

moderat 

trafikkøkning på Fv 

482 og E16 (ca 

3000 ÅDT dersom 

hele området 

bygges ut med 

dagens 

utnyttelsesgrad og 

næringstype), men 

flytting av E16 vil gi 

betydelig mindre 

gjennomfartstrafikk. 

  

Utredningsbehov - 

stor 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 

 Kart 

 

Trafikkanalyse 

utarbeides og 

vedlegges 

planforslaget. 

 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Dagens tekniske 

infrastruktur er knyttet til 

eksisterende 

bebyggelse. Resterende 

ubebygd areal har ingen 

opparbeidet infrastruktur  

 

Mulige virkninger 

 

 

Ny bebyggelse vil 

medføre behov for 

utvidelse av 

eksisterende 

infrastruktur.  

Utredningsbehov - 

stor 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes.  

 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Kart 

 Illustrasjon 

 

Hovedgrep for teknisk 

infrastruktur og vei 

avklares i forprosjekt 

(illustrasjonsplan for 

området), som 

danner grunnlag for 

videre prosjektering.  

 

UNIVERSELL UTFORMING 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Området er tilnærmet 

flatt. 

 

Mulige virkninger 

 

 

- 

Utredningsbehov - 

lite 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 
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BARN OG UNGES INTERESSER 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Planområdet er avsatt til 

næring i 

kommuneplanens 

arealdel, og inneholder 

ingen opparbeidede 

lekearealer. 

Friluftsområdet sør for 

E16 brukes av barn og 

unge.  

 

Mulige virkninger 

 

 

Tiltaket kan forringe 

friluftsområdet.  

Utredningsbehov - 

Lite 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget. 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

FORURENSING   

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 

Det er fare for forurenset 

grunn knyttet til 

eksisterende 

næringsvirksomhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mulige virkninger 

 

 

Nybygg innenfor 

planområdet skal 

ikke føre til 

forurensing. 

Utredningsbehov - 

Middels 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget.  

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Kart 

 

Eksisterende 

situasjon kartlegges 

ved hjelp av en 

miljøteknisk vurdering 

basert på tilgjengelig 

informasjon. Her 

beskrives 

sannsynligheten for å 

finne forurenset 

grunn knyttet til 

eksisterende og 

tidligere virksomhet.   

 

Grunnforhold   

 

 

    

Eksisterende situasjon 

 

 

Det er ikke registrert 

kvikkleire eller andre 

løsmasser som kan gi 

geoteknisk ustabilitet. 

 

 

Mulige virkninger 

 

 

Grunnet tiltakets 

omfang skal det 

utføres 

grunnundersøkelser 

for hele 

planområdet. 

Utredningsbehov – 

Middels 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes 

 

 

 

Presentasjonsform 

 

 

 Beskrivelse 

 Kart 
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Arrondering 
 

  
 

 

Eksisterende situasjon Mulige virkninger Utredningsbehov – 

Middels 

Presentasjonsform 

 

Planområdets 

avgrensing følger 

kommuneplanens 

arealdel. 

 

For å sikre en 

helhetlig og 

funksjonell utvikling 

kan det være 

nødvendig å justere 

planområdets 

avgrensning. 

 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget 

 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 

 Kart 

Soneinndeling   
 

 

Eksisterende situasjon Mulige virkninger Utredningsbehov – 

Middels 

Presentasjonsform 

 

Eksisterende 

næringsområde er ikke 

delt inn i soner 

 

Med tanke på 

planområdets 

størrelse er det 

viktig å ha en 

soneinndeling som 

tar hensyn til type 

næring, 

miljøpåvirkning og 

avhengighetsforhold 

 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget  

 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 

 Kart 

Næringstypologi   
 

 

Eksisterende situasjon Mulige virkninger Utredningsbehov – 

Middels 

Presentasjonsform 

 

Nord for E16 er det for 

det meste lager og lett 

industrivirksomhet, 

mens det på sørsiden er 

mer handelsvirksomhet 

og publikumsrettede 

virksomheter 

 

Utviklingen av 

planområdet 

inviterer 

virksomheter som 

ikke er egnet for 

sentrumsområder til 

å etablere seg på 

Herbergåsen. 

Dermed vil Nes 

Kommune være 

attraktivt for flere 

næringsbedrifter. 

 

Temaet beskrives i 

planforslaget 

 

 Beskrivelse 
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Overvann   
 

 

Eksisterende situasjon Mulige virkninger Utredningsbehov –  

Middels 

Presentasjonsform 

 

Planområdet er 

uregulert, og har uklare 

forhold når det gjelder 

overvannshåndtering.  

 

 

Flere harde flater 

med asfalt og 

bebyggelse kan føre 

til økte overvanns-

utfordringer. 

Overvanns-

håndtering skal 

løses på egen tomt.  

 

 

Temaet vurderes og 

beskrives i 

planforslaget 

 

 Beskrivelse 

 Kart 

 

Masseuttak   
 

 

Eksisterende situasjon Mulige virkninger Utredningsbehov – 

Stor 

Presentasjonsform 

 

Det er ikke noe 

masseuttak innenfor 

planområdet i dag.  

 

Muligheten for 

masseuttak innenfor 

planområdet skal 

undersøkes. 

Konsekvenser for et 

eventuelt 

masseuttak skal 

utredes. Ved 

opparbeiding av 

byggeklare tomter 

vil det være behov 

for terrengtilpasning 

 

Temaet skal 

konsekvensutredes 

 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 

 Kart 

    

Trinnvis utvikling   
 

 

Eksisterende situasjon Mulige virkninger Utredningsbehov – 

Middels   

Presentasjonsform 

 

 

 

Det er allerede etablert 

et begrenset 

næringsområde. 

Grunnet 

planområdets 

størrelse er det 

naturlig å tenke en 

etappevis og 

hensiktsmessig 

utvikling av 

næringsområdet 

Temaet beskrives i 

planforslaget 

 Beskrivelse 

 Illustrasjoner 
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8.1 Samling av utredningsdokumenter 
 
TEMA Omtale i 

planbeskrivelsen 
Konsekvens-
utredning 
 

Egen 
rapport/vedlegg 

LANDSKAP 
 

X X X 

STØY 
 

X X X 

KULTURMINNER OG 
KULTURMILJØ 
 

X   

BIOLOGISK MANGFOLD 
 

X X X 

LANDBRUK 
 

X   

FRILUFTSLIV 
 

X X X 

TRAFIKK/KOLLEKTIVTRANSPORT/
TRAFIKKSIKKERHET 
 

X X X 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

X X X 

UNIVERSELL UTFORMING 
 

X   

BARN OG UNGES INTERESSER 
 

X   

FORURENSING 
 

X  X 

GRUNNFORHOLD 
 

X X X 

ARRONDERING 
 

X   

SONEINNDELING 
 

X   

NÆRINGSTYPOLOGI 
 

X   

OVERVANN 
 

X X  

MASSEUTTAK 
 

X X  

TRINNVIS UTVIKLING 
 

X   

Tabell 3: Utredningstemaer i det videre planarbeidet 
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9. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Det skal utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) som vedlegg til 

planforslaget. Målet med ROS - analysen er å avklare eventuelle behov for risikoreduserende 

tiltak som bør gjennomføres for å godkjenne planen. Analysens omfang tilpasses planforslagets 

innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse i pbl 

§ 4-3. ROS-analysen vil bli gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, 

grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med 

spesialkompetanse.  

 

Ved gjennomføring av ROS – analysen vil følgende dokumenter legges til grunn: 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder til helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i kommunen (2014). 

- Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder (2017). 

- Rundskriv T-5/97 – Arealplanlegging og utbygging i fareområder. Miljøverndepartementet.  

 


