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Sammendrag 
 
Nes kommune har gjennom kommuneplanen lagt til rette for næringsutvikling, blant annet 
gjennom utvikling av et større næringsområde på Herbergåsen. Området har god tilgjengelighet 
via dagens E16 til Oslo, hovedflyplassen på Gardermoen, Hønefoss, Kongsvinger og videre til 
Sverige. I tråd med kommunens strategiske næringsplan har kommunen nå utarbeidet 
områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde.  
 
Hensikten med områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsutbygging på Herbergåsen 
og herunder sette rammer og føringer for videre utvikling av næringsområdet. 
Områdereguleringsplan skal gi forutsigbarhet for grunneiere og næringsaktører. Det legges til 
rette for ulike typer næring, men i liten grad arbeidsintensive arbeidsplasser. Det åpnes for 
plasskrevende varehandel i en mindre del av næringsområdet langs E16. 
 
Planområdet er beliggende på begge sider av eksisterende E16. Arealet nord for E16 utgjør ca. 
500 daa og arealet sør for E16 er ca. 700 daa. Nord for E16 er om lag halvparten av 
næringsområdet allerede utviklet med næringsbebyggelse og etablert infrastruktur.  
 
Planområdet er stort og det vil trolig ta mange år før hele området er bebygd. 
Områdereguleringsplanen legger opp til en utvikling i faser med tilhørende krav til etablering av 
veginfrastruktur.  Adkomst til planområdet foreslås fra Skogbygdavegen, Bjertnesvegen og 
Funnefossvegen. Det legges til rette for at næringsområdet kan utvikles med utgangspunkt i 
eksisterende vegnett, med gradvise utbedringer av kryss og etablering av nye veglenker. Denne 
utviklingen er robust i forhold til den uavklarte situasjonen for utbygging av ny E16 gjennom Nes 
kommune. 
 
For deler av området kan utbygging gjennomføres uten ytterligere krav til detaljreguleringsplan 
såfremt utbyggingen er i samsvar med områdereguleringsplanen. I andre områder er det stilt krav 
om detaljreguleringsplan før utbygging.  
 
I sørvest er det et område hvor det legges til rette for å ta ut masser før utbygging av området. 
Dette må utredes nærmere og avklares gjennom detaljreguleringsplan. Det er avsatt 
vegetasjonsskjermer for å danne en overgangssone mellom næringsvirksomhetene og tilliggende 
arealer. Det høyest beliggende området, selve Herbergåsen, foreslås avsatt til grønnstruktur.  
 
Det meste av bebyggelsen som ligger innenfor planområdet i dag er næringsbygg.  I tillegg er det 
også tre boliger ved krysset Skogbygdavegen/E16, som vil bli sterkt berørt av trafikk og støy. 
Boligeiendommene foreslås derfor avsatt til næringsformål. 
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2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med områdereguleringsplanen er å gi rammer og legge til rette for videre utbygging på 
Herbergåsen.  
 

 

Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel med planområdet på Herbergåsen i lilla farge. 

 
Herbergåsen skal utvikles til kommunens største næringsområde. I gjeldende kommuneplan er 
området regulert til eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse (figur 1), av kommuneplanens 
bestemmelser fremgår det at området skal nyttes til arealkrevende virksomhet (lager og logistikk). 
Området har i dag noe større bredde i virksomheter. Dette legges til grunn for planarbeidet.    
 

2.2 Forslagsstiller Nes kommune 
Områdereguleringsplanen er kommunens egen plan. I planarbeidet har kommunen hatt bistand 
fra Rambøll Norge AS. 
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2.3 Eierforhold 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer planområdet består av, slik det fremkommer i 
kommunens eiendomsregister. 

 

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 

141/1 Privat  237/23 Statens Vegvesen 

TABELL 1: OVERSIKT OVER GRUNNEIERFORHOLD 

 

2.4. Krav om konsekvensutredning (KU) 
Områdereguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen, men vil legge til rette for etablering 
av mer enn 15 000 m

2
 næringsbebyggelse. Kommunen har vurdert at områdereguleringsplanen 

utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 1.juli 
2017. Konsekvensutredningen inngår som en del av denne planbeskrivelsen. 
Utredningsrapportene følger som vedlegg.  
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3. Planprosess og medvirkning 

3.1 Oppstartsfase og planprogram 
Oppstartsmøte ble avholdt 12. oktober 2017. 
 
Planprogram for områdereguleringen ble lagt ut til 
offentlig ettersyn den 15.februar 2018, samtidig 
som det ble varslet oppstart av planarbeidet. Det 
ble sendt ut varsel til berørte grunneiere og 
regionale myndigheter, i tillegg til annonsering i 
avisene Raumnes, Romerikes Blad og Glåmdalen.  
Høringsfristen var 3.april 2018. Det ble utført 
mindre endringer i planprogrammet før vedtak. 
 
Planprogram for områdereguleringen ble vedtatt av 
formannskapet den 12.6.18 i sak nr. 108/18.  

3.3 Medvirkning i oppstartsfasen 
I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det 
avholdt et informasjonsmøte for grunneiere 
innenfor næringsområdet den 13.11.2017, og et 
separat møte for eiere av boligeiendommer 
innenfor planområdet den 30.11.17. Formålet med 
møtene var å informere aktørene om at 
planarbeidet var satt i gang, og herunder å få 
innspill til viktige temaer i det videre planarbeidet.  
 
Under høringsperioden ble det avholdt 
informasjonsmøte om planprogrammet og videre 
planarbeid den 14.3.18. Eierne av 
boligeiendommene innenfor næringsområdet ble 
invitert til eget informasjonsmøte den 21.3.18.  

3.4 Medvirkningsprosess under planutvikling 
I forbindelse med utarbeidelse av 
områdereguleringsplanen ble det avholdt møter 
med grunneiere innenfor planområdet den 
20.09.18, 25.09.18 og 26.09.18. Skisser og forslag 
til løsninger ble forelagt og møtedeltakerne fikk 
mulighet til å komme med innspill. Det er i tillegg 
også avholdt enkeltvise grunneiermøter. 

3.5 Medvirkning for statlige og regionale 
myndigheter 
Områdereguleringsplanen ble drøftet med 
regionale og statlige myndigheter i regionalt 
planforum den 16. oktober 2018. 
 
Trafikk har vært et sentralt tema i planarbeidet, og 
kommunen har avholdt to møter med Statens 
Vegvesen for å avklare problemstillinger knyttet til 
trafikale forhold.  
 
 
 

Figur 2: Kopi av avisannonse ved varsel om oppstart. 
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4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Statlige planer og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. 

 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene  
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. Den skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 
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 vegledning. Arealer og anlegg 
som brukes/skal brukes av barn og unge skal sikres mot trafikkfare, forurensning og støy.  

 

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 
 

4.2 Regionale planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (R-ATP), vedtatt 16.12.2016 
Planen gir en rekke føringer for bolig-, næring- og transportutviklingen i regionen. For næring- og 
arbeidsplassetablering gjelder prinsippet om "rett virksomhet på rett sted". Arealkrevende 
virksomhet skal blant annet ha nærhet til hovedvegnettet, og kan ha lavere arealutnyttelse og 
lavere kollektivtilgjengelighet.  
 
Herbergåsen næringsområde ligger langs E16, og områdereguleringsplanen legger til rette for en 
næring som i stor grad anses å være i tråd med R-ATP. Det tillates ikke arbeidsintensive 
virksomheter. Det åpnes for plasskrevende varehandel på en begrenset del av området. 
Næringstypologien i områdereguleringsplanen vurderes å være i tråd med prinsippet om "rett 
virksomhet på rett sted".  
 
Områdereguleringsplanen legger opp til en parkeringsdekning i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Dette gir en nøktern parkeringsdekning. Internt i næringsområdet er det satt krav om 
opparbeidelse av gang- og sykkelveger langs hovedveger, og til bussholdeplasser. 
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Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus, høringsforslag behandlet i 
Fylkesutvalget 13.11.2017 
Formålet med planen er å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder. 
Gjennom å styrke sentrum unngår man utvikling i utkanten av byen og byspredning. Planen 
legger også til rette for miljøvennlige transportvalg. Lokalisering skal skje etter prinsipper om "rett 
virksomhet på rett sted". Handel og service skal være med på å skape attraktive byer og 
tettsteder.  
 
Årnes er nærmeste definerte tettsted til Herbergåsen. Herbergåsen består i dag av variert næring 
og noe plasskrevende varehandel. Området ligger utenfor kommunesenteret Årnes, men plassert 
langs E16 som er en viktig hovedtransportåre i regionen. Den type arealkrevende virksomhet 
som det legges opp til på Herbergåsen vil ikke kunne betegnes som husholdnings- eller 
publikumsrettet virksomhet, og vil trolig ikke undergrave målet om å styrke sentrumsfunksjonen i 
området. Videre utvikling av næringsområdet med i hovedsak arealkrevende virksomhet tett på 
E16, vurderes i hovedsak å være i samsvar med regional plan for handel, service og 
senterstruktur.  
 
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 
mest 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.  
 
Næringsområdet på Herbergåsen legger til rette for en næringstypologi som er plasskrevende og 
som ikke skal være publikumsrettet i større grad. Endelig næringstypologi og hvilke virksomheter 
som skal etableres over tid, er usikkert. Planen gir overordnede føringer som gjør planen fleksibel 
med tanke på etablering av innovative, internasjonale og attraktive virksomheter.  
 
Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Glomma 2016-2021 
Den regionale planen presenterer hvordan vannmiljøet og vannressursene i regionen Glomma 
skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen fastsetter miljømål for vann, både i elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Målene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. 
Planen skal legges til grunn for kommunal planlegging, og den skal bidra til å samordne og styre 
arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrenser.  
 
Områdereguleringsplanen for Herbergåsen inneholder en overordnet plan for 
overvannshåndtering. Videre stiller man krav til detaljplan for vann- og avløpsanlegg. Det er 
utarbeidet en vurdering av forurenset grunn i området, og om hvorvidt Glomma vil være en 
potensiell resipient ved eventuell forurensning. I ROS-analysen er potensiell forurensning til 
Glomma gjennomgått, og avbøtende tiltak er foreslått og videreført i planen.  
 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016 
Hensikten med planen er å få en langsiktig og helhetlig masseforvaltning i Akershus, herunder 
sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov i Akershus, sikre arealer for 
massemottak, gjenvinning og lovlig deponering, sørge for størst mulig gjenbruksandel av 
gjenvinnbare masser, samt redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra masseuttak, 
massehåndtering og massetransport. Planen inneholder strategier for hvordan disse målene skal 
oppnås.  
 
Områdereguleringsplanen legger til rette for mulig utnyttelse av masser i Herbergåsen. Det er 
utarbeidet en geofaglig rapport som gjør en overordnet vurdering av kvaliteten på massene. I 
områdereguleringsplanen stilles det krav til plan for beskyttelse av omgivelsene med tanke på 
støy og andre ulemper, samt krav til miljøoppfølgingsplan.  
 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030, vedtatt 19.12.2016 
Formålet med planen er å utvikle Akershus til et bærekraftig fylke og et godt sted å leve. Planen 
skal bidra til ny langsiktig og samlet satsing som løser felles behov i regionen, samt koordinert 
samhandling for å nå målene der alle aktører bidrar med sin del. Planen er både retningsgivende 
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og rådgivende, og skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging.  
 
Planen berører deler av et friluftsområde i kommunen. Dette er forsøkt hensyntatt i planarbeidet. 
Planen tilrettelegger for gang- og sykkelveger innenfor planområdet, som vil skape trygge 
forbindelser mellom nord- og sørsiden av E16. Det vil også bli etablert vegetasjonsskjermer som 
skal bidra til skjerming av næringsområdet mot tilgrensende områder.  
 

4.3 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanens arealdel 2015-2030, vedtatt 30.06.2015 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende og fremtidig næringsområde N1 
(figur 1). Det omfatter også dagens E16 trasé, samt deler av FV482 Funnefossvegen.  
 
Planområdet omfatter også en liten del av hensynssonen for brann- og eksplosjonsfare H850_H7 
tilknyttet Maarud gård. Hensikten med hensynssonen er å hindre ny bebyggelse eller tiltak som 
vil kunne være til hinder for slukningsarbeid ved eventuell eksplosjon. Næringsområdet er 
beliggende på motsatt side av Glomma, og ny bebyggelse på næringsområdet vil ikke være til 
hinder for eventuelt brann- og redningsarbeid ved Maarud. Sonen er derfor ikke tatt inn i 
plankartet til områdereguleringsplanen. 
 
Langs eksisterende E16 er det lagt inn traséer for eksisterende og fremtidig gang- og sykkelveg.  
 
I tillegg omfatter planområdet to eksisterende områder avsatt til boligformål (totalt 3 boliger).  
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Figur 3: Utsnitt av kommuneplanen med Herbergåsen næringsområde og tegnforklaring. Det sørlige 
traséalternativet for fremtidig E16 gjennom Herbergåsen er ikke lenger aktuelt. 
 
 
Andre kommunale (overordnede) planer 
 
Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt 20.09.2016 
Gjeldende planstrategi i Nes kommune lister opp fem gjennomgående tverrsektorielle tema 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 verdiskaping, 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.  
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Strategisk næringsplan for Nes 2017-2030, vedtatt 20.12.16 
Planen er et virkemiddel for å nå kommunens mål om næringsvekst. Planen angir sju strategiske 
satsningsområder for arbeidet med næringsutvikling i kommunen. Planarbeidet 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.  
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (under rullering) 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Innenfor planområdet brukes skogsområdet 
sør for E16 til fysisk aktivitet av barn og voksne.  

4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 
 
RV2 kryssutbedring Herbergåsen og ny gang-/sykkelveg mellom Funnefosskrysset og 
Herbergåsen, vedtatt 27.04.1999 (planID: 023699060): 
Reguleringsplan i tilknytning til E16 med kryss ved Herbergåsen og tilhørende gang- og 
sykkelveg. Denne planen angir en byggegrense på 50 m fra E16, og 15 m fra FV482.  
 
Reguleringsplan for Bjertnes, vedtatt 25.10.2005 (planID: 023605020): 
Reguleringsplan for Bjertnes boligområde med tilhørende gang- og sykkelveg langs FV482. 
Opparbeidelsen av gang- og sykkelvegen ble satt som et rekkefølgekrav da planen ble vedtatt i 
2005, og denne skulle etableres før boligbyggingen startet.  
  
De resterende arealene innenfor planområdet er uregulert.  

5. Eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger på Herbergåsen i Nes kommune i Akershus. Området utgjør ca. 1290 daa og 
er i kommuneplanen avsatt til eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse. Planområdet ligger 
sentralt plassert i regionen, ca. 24 km fra Jessheim, 45 km fra Oslo og 30 km fra Oslo Lufthavn 
Gardermoen med god forbindelse mot Hønefoss og over til Bergen. 
 
Næringsområdet ligger langs E16, som er hovedfartsåre for transport nordover i Norge og mot 
Sverige. Raskeste adkomst fra Årnes, kommunesenteret og det største tettstedet i kommunen, er 
via FV175 og FV482. Avstanden mellom Årnes og Herbergåsen er ca. 9,5 km. Fra Vormsund, 
Skarnes og Kongsvinger er raskeste adkomst langs E16. Planområdet grenser til Gamle 
Kongeveg i sør, en mye anvendt tursti. I vest grenser området til FV482 Funnefossvegen. 
Østover og nordover grenser området til skog- og jordbrukslandskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Oversikt 
over deler av 
Nes kommune 
med 
Herbergåsen 
(Norgeskart.no). 
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5.2 Stedets karakter, landskap, bebyggelse og vegetasjon 
Planområdet består i all hovedsak av næringsbebyggelse og skogsareal. Innenfor planområdet er 
det også tre boligtomter. Arealene innenfor planområdet har liten estetisk eller kulturell verdi.  
 
Arealressursene er ikke registrert med nasjonal eller regional verdi. Deler av skogsområdene er 
klassifisert som dyrkbar jord, i hovedsak nord for E16 langs Skogbygdavegen og langs 
Bjertnesvegen i sør. Totalt areal dyrkbare arealer utgjør ca. 190 daa (kilde: Skog og landskap). 
Deler av disse arealene er beliggende i områder hvor det er fjell i dagen og det kan være 
grunnlendt. Det største av de tre dyrkbare arealene deles av Bjertnesvegen.  
 
Arealet nord for E16 er i NIBIO’s karttjeneste Kilden klassifisert som dyrkbar jord med noe verdi.  
Dette området grenser inntil dyrka mark, men arealet er ikke registrert dyrka tidligere.  
 

 

Figur 5: Dyrkbar jord er markert med brun farge (Miljøstatus kartdatabase, u.d.). 

Skogsarealene i området varierer fra lav til høy bonitet. Skog med høy bonitet finnes i ytterkant av 
områdene, største område er beliggende mot Skogbygdavegen nord for E16, se kartutsnitt i figur 
5. 

 
 

Figur 6: 
Bonitet 
(NIBIO, 
u.d.). 
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Planområdet er beliggende i et relativt flatt skoglandskap. Nord for E16 varierer terrenget mellom 
kote 151 og 157 m.o.h. Sør for E16 er landskapet mer variert, store deler av området ligger fra 
kote 150 til 165 m.o.h. Terrenget stiger i sørøst mot toppen av Herbergåsen, denne er på 197 
m.o.h. Det laveste punktet innenfor planområdet på 147 m.o.h, ligger øst langs E16, hvor 
landskapet skråner ned mot Glomma.  

 
Figur 7: Oversikt over høydeforskjeller. 

5.3 Solforhold og lokalklima 

Planområdet er som nevnt forholdsvis flatt og skråner oppover mot Herbergåsen i sør. Det er 
omkranset av skoglandskap og har lite tilgrensende bebyggelse. Dette vil i utgangspunktet gi 
gode solforhold i området. Herbergåsen kan imidlertid skape noe skygge deler av dagen.  

 

Figur 8: Solforhold (fra soloppgang, midt på dagen til solnedgang på overordnet landskapsnivå på høstjevndøgn 
(Suncalc, u.d.). 
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, ifølge databasen Kulturminnesøk. 

5.5 Naturmangfold 

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning i planområdet, ref. 
Naturbase, Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart. Det er heller ikke registrert nasjonalt 
eller regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  
 
Det er registrert en naturtypelokalitet innenfor planområdet; gammel barskog. Dette er den eneste 
biotopen i skogene rundt Herbergåsen. Innenfor planområdet er det i 2014 registrert forekomst av 
to rødlistearter: vepsevåk (Nær truet, NT) og lundgjøkhumle (Sårbar, VU). Fremmedarten 
hagelupin er også registrert. 
 
I skogsområdene øst for næringsområdet, over E16 og videre sørover, går et trekkområde for vilt. 
Dette er hovedsakelig elg og rådyr.  
 

5.6 Trafikkforhold 
Planområdet omfatter et eksisterende vegsystem bestående av både kommunale veger, 
fylkesveger og Europaveg. E16 går tvers gjennom området, hvor mesteparten av 
næringsområdet er beliggende på sørsiden. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E16 forbi Herbergåsen er 
beregnet til 9470 (tall fra 2016). Dagens fartsgrense gjennom planområdet er 70 km/t.  
 
Ny E16-trasé er under planlegging, og når den blir etablert vil trafikkmengden på dagens veg 
synke. Tidligere er dette estimert til en årsdøgntrafikk på ca. 1200 (Statens Vegvesen, 2014). 
Omlegging av E16 har ikke blitt fullfinansiert i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.  
Samferdselsdepartementet besluttet i januar 2019 at vegprosjektet E16 Kløfta – Kongsvinger 
skulle legges inn i Nye Veier AS’ portefølje.  
 

 

Figur 9: Trafikkprognose for år 2040 med dagens vegsystem. Røde tall viser ÅDT (Statens Vegvesen, 2014). 
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Figur 10: Trafikkberegninger for år 2040 med fremtidig vegsystem. Røde tall viser ÅDT (Statens Vegvesen, 2014). 

 
FV482 Skogbygdavegen/Funnefossvegen kommer fra Funnefoss i sør, og møter E16 vest i 
planområdet. Vegen fortsetter nordover langs den nordvestre delen av planområdet. ÅDT på 
denne vegen er 2455 sør for E16, og 1210 nord for E16. Sør for E16 ligger også Bjertnesvegen, 
som er en adkomstveg til eiendommer langs Glomma. Vegen omkranser eksisterende 
næringsbebyggelse sør for E16 og har to avkjøringer til hovedvegen. Planområdet både grenser 
til og omfatter flere små adkomstveger til bolig og næring.  
 
I planområdet er det registrert 17 trafikkulykker, hvorav en var en dødsulykke. Ulykkene har 
hovedsakelig skjedd i krysset E16/Skogbygdavegen, ved venstresving og i kurver. Flest ulykker  
har skjedd vest for Herbergåsen næringsområde. Trafikksikkhetstiltak de siste årene har bedret 
ulykkesfrekvensen betraktelig.  
 

 

Figur 11: Oversikt over trafikkulykker langs E16 (Statens Vegvesen, 2017). 
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5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder og barns interesser 
Områdereguleringsplanen legger til rette for at deler av skogsområdet sør for E16 kan benyttes til 
friluftsliv også i fremtiden. Dette området er et mye anvendt tur- og friluftsområde og arealene er i 
Akershus fylkeskommunes kartlegging og verdisetting av friluftsområder verdsatt som et svært 
viktig friluftsområde. Dette friluftsområdet brukes blant annet av beboere på Oppakermoen og 
Bjertnestunet. Deler av planområdet som er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til grønnstruktur i områderegleringsplanen for å hensynta friluftslivsinteressene. 
 
Det er etablert gang- og sykkelveg langs E16 fra Skogbygdavegen og Bjertnesvegen mot 
busstoppene i hver retning. Langs øvrige veger innenfor planområdet er det ikke opparbeidet 
adskilte løsninger for gående/ syklende og bilister.  
 
Foruten at det er et viktig rekreasjons- og uteområde, er området innenfor planen lite tilrettelagt 
for barn og unge i dag. 
 

5.9 Offentlig og privat servicetilbud 
Det er busstopp på begge sider av E16 og langs Skogbygdavegen. Det er anlagt fortau frem til 
holdeplassene langs E16.  
 
Holdeplassene betjener busslinjene 451, 460 og 465. Linje 451 Dysterud-Årnes går fra Årnes til 
Herbergåsen en gang på morgenen mandag – fredag. Linje 460 Herbergåsen – Kløfta skifter 
mellom timesfrekvens på morgenen, halvtimesfrekvens på dagtid og annenhver time på kveldstid 
mandag – fredag. På lørdager og søndager betjenes stoppet Hergbergåsen med en frekvens på 
annenhver time. Linje 465 er en bestillingstransport med tilbud nordover fra Herbergåsen mot 
Skogbygda.  
 

 

Figur 12: Oversikt over kollektivholdeplasser i området, vist med røde punkt i kartutsnittet. 

5.10 Tilgjengelighet  
Området er forholdsvis flatt med helning mot Herbergåsen i sør. Det stilles krav til opparbeidelse 
av gang- og sykkelveger i henhold til gjeldende standard langs hovedvegene innenfor 
næringsområdet. Dette vil øke tilgjengeligheten. 
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Planen er en overordnet reguleringsplan for et større næringsområde, og tilgjengelighet/universell 
utforming må ivaretas i detaljreguleringsplaner ved regulering de ulike delområdene.  
Videre må de konkrete byggesøknadene vurderes i henhold til prinsippet om universell utforming. 
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all utforming av bygg, fellesareal og 
trafikkanlegg. Grøntområder skal i størst mulig grad gis en universell utforming. 
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Det er en eksisterende høyspentledning gjennom planområdet fra sørvest, langs E16 og 
nordover i øst. Denne er hensyntatt i planen med en hensynssone og tilhørende bestemmelse.  
 
Vann- og avløpsnettet på området er etablert i tilknytning til eksisterende bebyggelse.  
 
Kommunen har tidligere fått bistand fra Sweco til å utarbeide en statusrapport på eksisterende 
VA-system innenfor planområdet. Denne rapporten konkluderer med at det er kapasitet til et uttak 
på 25 l/s (liter per sekund) ved industriområdet. Dette er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet for 
slokkevann for industribebyggelse.   Det planlegges nå tiltak for å sikre tilstrekkelig slokkevann og 
kapasitet på øvrig vannforsyning. 
 
Spillvannsnettet i tilknytning til næringsområdet ligger langt unna overføringssystemet Fjellfoten 
renseanlegg, og blir transportert dit gjennom flere pumpestasjoner. Dette gjør industriområdet 
sårbart med tanke på fare for uønskede overløpshendelser.   
 
Det er gjort en egen utredning på overvann som ligger i overordnet overvannsplan. Her er det 
blant annet illustrert flomveger og områder som oversvømmes ved større regnhendelser.  
 
Figur 13 nedenfor viser hvor vann vil renne ved en eventuell overvannssituasjon. Det viser at 
området er relativt flatt, og at eventuelle opphopninger av vann vil være i nord, øst og vest.  

 

Figur 13: Kartet viser vannskiller (hvor vannet renner) i området.  
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5.13 Grunnforhold 
På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer 
større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes.  
 
Området er innenfor sone med moderat til lav aktsomhet for radon.  
 

 

Figur 14: Løsmassekart over planområdet (Norges geografiske undersøkelse, u.d.).  
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Figur 15: Skredkartet viser ingen skredhendelser i planområdet (Norges vassdrags- og energidirektorat, u.d.). 

 

 

Figur 16: Aktsomhet for radon i området (Miljøstatus kartdatabase, u.d.). 
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5.14 Støyforhold 

Deler av planområdet ligger innenfor rød og gul støysone i henhold til støykart fra Statens 
Vegvesen. Det er ikke gjort støyreduserende tiltak langs strekningen.  
 

 

Figur 17: Støykart. Gul markering viser arealer som er beliggende innenfor gulstøysone. Rød markering viser hvilke 
arealer som er beliggende innenfor rød støysone. (Statens Vegvesen, 2017).  

5.15 Forurensning (Grunn, vann og luft) 
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Det må imidlertid påregnes at det kan være noe 
forurensning som følge av biltrafikk gjennom området og industriell aktivitet på enkelte tomter. 
Oppfylling av næringstomter kan også inneholde forurensede masser. 

5.16 Privatrettslige forhold 
Det er flere tinglyste servitutter som hefter i eiendommene innenfor planområdet. Det er imidlertid 
ingen av disse som legger føringer for reguleringsplanen. Servituttene gjelder i hovedsak rett til å 
legge ulike ledninger samt felles drift av veglysanlegg.  

6. Om områdereguleringsplanen 

6.1 Planens hensikt og avgrensning  

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling på Herbergåsen. I gjeldende 
kommuneplan er området avsatt til eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse. Kommunens 
strategiske næringsplan har blant annet mål om at det skal etableres ferdigregulerte 
næringstomter med god infrastruktur. Dette skal bygge opp under arealbruksmålene i regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus ved å bidra til næringsutvikling langs hovedveger 
som E16.  
 
Planområdet er på ca. 1290 dekar. Det omfatter areal på begge sider av dagens E16. Ca. 500 
daa ligger på nordre side av E16, og ca. 700 daa ligger på søndre side. På nordre side er det 
etablert næring på nær halvparten av området. Syd for E16 deles planområdet av Bjertnesvegen, 
det er ca. 480 daa vest for vegen og ca. 220 daa på østsiden.  
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Figur 18: Plankartet datert 08.02.19. 
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6.2 Reguleringsformål 

Planområdet utgjør totalt ca. 1290 dekar. Arealene er fordelt på arealformål (se også tabell i figur 
19). Innenfor planområdet er ca. 606 dekar avsatt til næringsbebyggelse. I tillegg er det også 
avsatt 345 dekar til kombinert bebyggelse og anlegg. Totalt utgjør dette et areal på ca. 951 dekar 
som kan utvikles med bebyggelse/anlegg. Videre er det avsatt ca. 118 dekar til veger, 10 dekar til 
gang-/sykkelveger og 30,5 dekar til Annen veggrunn – grøntareal. Til sammen utgjør dette ca. 
159 dekar innenfor arealformålet Samferdsel og teknisk infrastruktur. 
 
Omlag 182 dekar er avsatt til grønnstruktur, hvorav ca.  77 dekar blågrønnstruktur og 105 dekar 
vegetasjonsskjerm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Arealtabell. 

 
 

Det er avsatt totalt 29,5 dekar areal til hensyssoner i planen. Hensynssonene er inndelt i to 
underkategorier; sikringssone frisikt (5,3 dekar) og faresone høyspenningsanlegg (24,2 dekar):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20: Hensynssonetabell. 
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6.4 Inndelinger i felt og etappevis utbygging 

Planområdet er et stort område som trolig vil bli utviklet over en lengre tidsperiode. På bakgrunn 
av dette er det hensiktsmessig å inndele området i utbyggingsetapper / soner. Utbyggingen av 
området er delt inn i tre faser, med tilhørende underfaser.  
 

 

Figur 21: Faseinndeling. 

 
Fase 1 
Områdene som omfattes av første fase omfatter hovedsakelig allerede bebygde arealer med 
opparbeidet infrastruktur på begge sider av E16 (SKV1). De aktuelle arealene innenfor fase 1 er 
markert med blå farge på figur 21 ovenfor.  
 
Arealene som er beliggende innenfor fase 1 har betegnelsen BN1-BN6 i plankartet. Området sør 
for E16, BN6, avgrenses i områdereguleringsplanen av ny adkomstveg fra E16 til Bjertnesvegen 
(SKV5). I dag avgrenses dette feltet av en sideveg fra Bjertnesvegen som er tilkoblet E16. 
Vegens beliggenhet gir en lite urasjonell avgrensning av næringsområdene. Derfor legges ny 
adkomstveg (SKV5) lenger sørøst enn dagens veg til tomtene innenfor felt BN6. Dette muliggjør 
eventuelle utvidelser av allerede etablerte virksomheter innenfor felt BN6, og/eller etablering av 
nye virksomheter på de ubebygde arealene. 
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Byggesaksbehandling og rekkefølgekrav 
Reguleringsbestemmelsene åpner for at arealene i fase 1 kan bebygges uten krav om 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan, såfremt tiltaket er i tråd med områdereguleringsplanen. Det 
vil si at tiltakshaver kan gå direkte til byggesak for å utvikle arealene innenfor fase 1. 
Planbestemmelsene åpner likevel opp for at kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon før 
byggetillatelse innvilges.  
 
Det er tilknyttet rekkefølgekrav ved utvikling av feltene i fase 1. Det er estimert at dagens 
kryssløsning tåler et utbyggingsvolum på 60 000 m2 bebyggelse totalt på felt BN1-5 Når området 
skal bebygges med arealer ut over 60 000 m2 totalt på felt BN1-5, må det utføres en 
breddeutvidelse i henhold til plankartet i krysset Skogbygdavegen/E16 (SKV12/SKV1). Dette 
krysset skal være fullkanalisert. Dette må bekostes av de som ønsker å etablere seg i området 
ettersom det ikke er avsatt regionale midler til denne utbedringen av krysset. 
 
Næringstypologi 
Innenfor feltene nord for E16 (BN1-BN5) tillates lager- og logistikkvirksomhet, samt håndverks- 
og verkstedbedrifter. Dette vurderes som riktig utnyttelse sett ut fra områdets beliggenhet nær 
E16. Deler av området omfatter denne type virksomhet, og det er allerede opparbeidet 
infrastruktur til denne type formål. Innenfor felt BN6 tillates plasskrevende handel, som vil være 
en videreutvikling av dagens bruk. 
 
 
Fase 2  
Fase 2 omfatter ubebygde arealer på begge sider av E16, som markert gult i figur 21 ovenfor. 
Arealene innenfor fase 2 nord for E16 er beliggende lengst nord på næringsområdet (BN8 og 
BN9). Sør for E16 er områdene i fase 2 beliggende lengst sørøst (BN7).  
 
Krav om detaljregulering og rekkefølgekrav 
Arealene innenfor fase 2 er ikke bebygd, og det må opparbeides infrastruktur i samsvar med 
rekkefølgekravene, før disse områdene kan bebygges. Det stilles videre normalt krav til 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan før utvikling innenfor disse områdene.  
 
Rekkefølgekravene er nedfelt i planbestemmelsene og innebærer følgende: 
 
Sør for E16: 
Før arealene innenfor BN7 kan utnyttes, må krysset E16/SKV5 (SKV1/SKV5) etableres. Den nye 
adkomstvegen SKV5 må opparbeides til krysset hvor denne vegen kobles inn på Bjertnesvegen 
(kryss SKV5/SKV3).  
 
Arealene innenfor BN7 kan altså ikke utvikles før vegen SKV5 etableres. Eksisterende 
atkomstveg mellom E16 og Bjertnesvegen (SKV3) skal samtidig stenges. Vegen vil kunne brukes 
som internveg. Når øvrige veger opparbeides, vil nordre del av Bjertnesvegen ha en begrenset 
rolle. Den er derfor i områdereguleringsplanen avsatt til gang- og sykkelveg (SGS3).   
 
Nord for E16: 
For feltene lengst nord på næringsområdet, BN8 og BN9, vil utnyttelse og bruk avhenge av valget 
av trasé for ny E16. Formål vil derfor fastsettes i detaljreguleringsplan.  
 
Før felt BN8 og BN9 tillates bebygget må Industrivegen forlenges og opparbeides som vist på 
plankartet (SKV6). 
 
Unntak fra krav om detaljreguleringsplan 
Kravet om detaljregulering kan i særegne tilfeller fravikes for utvikling av tomter som grenser til 
arealer beliggende innenfor fase 1, såfremt rekkefølgekravene for utbygging i fase 2 innfris ved 
byggesaksbehandling.  
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Næringstypologi 
Formål på felt BN7- BN9 vil avklares nærmere gjennom detaljregulering. Regional plan for 
handel, service og senterstruktur i Akershus setter føringene for hva som tillates her. Dette vil 
avklares gjennom detaljregulering.   
 
Fase 3 
Fase 3 omfatter arealer vest for Bjertnesvegen på sørsiden av E16, og er markert oransje i figur 
21 ovenfor. Arealene innenfor fase 3 er angitt med betegnelsene BKB1-BKB6 i plankartet.  
 
Krav til detaljregulering og rekkefølgekrav 
Innenfor disse arealene skal omfanget av drivverdige masser undersøkes og tas ut før området 
bebygges. Etablering av næringsvirksomheter er aktuelt etter et masseuttak er gjennomført og 
området er planert. Her stilles det derfor krav om detaljregulering i bestemmelsene.  
 
Før utnyttelse av arealene i fase 3 skal Skogbygdavegen (SKV7) opparbeides med nytt kryss 
Skogbygdavegen/E16 (SKV7/SKV1/SKV14), med påkobling til ny veg sørover. Dersom E16 er 
opparbeidet i ny trasé, kan det være aktuelt at krysset opparbeides i form av rundkjøring.  
I denne fasen må også nye internveger opparbeides (SKV14, SKV2, SKV15 og SKV13). 
Internvegen SKV5 skal opparbeides videre til Funnefossvegen fra krysset med Bjertnesvegen.  
 
Næringstypologi 
Arealene innenfor fase 3 reguleres til kombinert bebyggelse og anlegg (BKB1-BKB6). Aktuell 
næringstypologi for delfeltene i fase 3 må avklares gjennom detaljregulering, og følge regional 
plan for handel, service og senterstruktur i Akershus.  
 
Nærmere om fleksibilitet i fasene 
Fasene er ikke absolutte, det åpnes for at områder i senere faser kan bygges ut på tidligere 
tidspunkt, og før samtlige områder i tidligere faser er utbygd. Det vil imidlertid da påløpe krav om 
utbygging av infrastruktur knyttet til tidligere faser.  
 
De områdene som kan utvikles tidlig kan ha utgangspunkt i ulike faser og ha ulike krav. Et 
eksempel for utvikling av arealer på nordsiden av E16 (fase 1 og fase 2): 

a) Utvikling av tomter inntil 60 000 m2 grunnflate totalt på felt BN1-5, dvs. før 
rekkefølgekravet slår inn 

b) Utvikling av tomter over 60 000 m2 grunnflate totalt på felt BN1-5, dvs. etter 
rekkefølgekravet slår inn 

c) Utvikling av tomter som grenser til arealer innenfor fase 1. I spesielle tilfeller kan det her 
gis dispensasjon fra plankrav. Rekkefølgekravene må innfris.  

d) Utvikling av tomter som må inngå i detaljreguleringsplan før byggesaksbehandling. Det 
stilles da plankrav i tillegg til oppfyllelse av rekkefølgekravene. 

 
SONEINNDELING 
I planen er det utarbeidet bestemmelser som er med på å styre etablering av ulike virksomheter i 
angitte «soner». Hensikten med inndeling i soner er å få et velfungerende næringsområde hvor 
det kan tilbys tomter til ulike type virksomheter. Ved salg av tomter vil denne strategien føre 
næringsaktører til passende soner innenfor næringsområdet.  Det tenkes en modell hvor 
virksomheter etableres i klynger, slik at aktørene kan utnytte synergier med bedriftene innenfor 
samme sone. 
 
Inndeling i soner vil også gjøre det lettere å lykkes med det estetiske i næringsområdet. Ryddige 
og rene uteområder i soner som vender ut mot hovedveger og synlige "fasader» vil ha stor 
betydning for hvordan området oppleves. 
 
Nes kommune ønsker å imøtekomme mange type næringsvirksomheter og vil bestrebe å inndele 
næringsområdet i tre soner: 
 

 I grønn sone tillates virksomheter uten utelagring, støy og støv mv.  
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 Innenfor gul sone foretrekkes bedrifter med relativt strenge krav til utelagring, og strenge 
krav til støy og støv osv., for eksempel håndverkere og utleiefirmaer. 

 

 Bedrifter som genererer støy og utendørs lagring/oppbevaring bør plasseres  innerst på 
feltene i rød sone, slik at deres virksomhet er til minst mulig sjenanse for andre 
virksomheter og omgivelsene.  
 

Sonene er angitt i vedlegg til planbestemmelsene, som retningslinjer. 

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming 

Tillatt utnyttingsgrad i planen er 50% BYA for alle byggeområder. Parkering inngår i dette arealet. 
Øvrig areal innenfor planområdet kan utnyttes til grøntareal ol. Utnyttelsesgraden er fastsatt med 
hensyn til at utvikling av området kan skje med dagens vegsystem selv om ny trasé for E16 ikke 
er realisert, og at det kan utbygges arealer før det blir behov for vegtiltak / utbedring av kryss. 
Ved en høyere utnyttelsesgrad vil mindre arealer kunne utnyttes før det må opparbeides nye 
vegtiltak. 
 
For arealer som grenser mot offentlig veg tillates maks byggehøyde 15 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal byggehøyde i de indre delene av planområdet, som i 
mindre grad er synlig fra offentlig veger, er satt til 25 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges utomhusplan som viser disponering av 
utbyggingsområdet. Planen skal vise adkomst, byggegrenser, bebyggelseshøyde, interne veger, 
parkeringsplasser, sykkelparkering, terrengendringer, forstøtningsmurer, gjerder, utforming av 
uteareal, renovasjonsanlegg, areal for snøopplag og manøvreringsareal. 
 
Deler av planområdet er viktig for friluftsliv, og blir brukt som turområde. Gjennom kravet til 
detaljregulering og undersøkelser for arealene i fase 2 og 3, skal gang- og sykkelveger etableres 
langs hovedvegene i planområdet (se kap 6.10.) Myke trafikanter vil i større grad ivaretas i 
næringsområdet, og dette vil bidra til trygg ferdsel. Etablering av en bred vegetasjonsskjerm (GV 
1-8) langs randsonen av planområdet vil også bidra til å opprettholde friluftslivskvalitetene i 
området.  

6.6 Parkering 

Parkering tillates på terreng mellom bebyggelsen. Utforming av parkeringsplasser vil avklares i 
utomhusplan/rammesøknad for de enkelte tomtene. Parkeringsplassene skal ha minimum lengde 
5,0 meter og minimum bredde 2,5 meter.  
 
Minimum 5% av parkeringsplassene skal være forbeholdt forflytningshemmede. Plassene skal 
være universelt utformet og ha en bredde på 4,5 meter og lengde på 6,0 meter. Minimum 10% av 
parkeringsplassene skal tilrettelegges for el-bil parkering. 
 
Det skal avsettes minimum to sykkelparkeringsplasser per 100 m2 gulvareal for forretning/kontor. 
Næringsbebyggelse og annen tjenesteytende virksomhet skal ha maks 1 parkeringsplass for bil 
per 100 m

2
 gulvareal.  

6.7 Vegsystem og trafikkløsning  

Adkomst til Herbergåsen nord 
Dagens adkomst til næringsområdet nord for E16 er via Skogbygdavegen (SKV12), se kartutsnitt 
i figur 22 nedenfor. Adkomstvegen til Herbergåsen nord via Skogbygdavegen (SKV12) vil 
videreføres som adkomst i fase 1 og 2. Det stilles rekkefølgekrav til breddeutvidelse av krysset 
Skogbygdavegen/E16 ved etablering av mer enn 60 000 m2 lager, logistikk og 
produksjonsvirksomhet på felt BN1-5. Krysset skal opparbeides i henhold til plankartet og det skal 
være fullkanalisert. Med denne breddeutvidelsen vil vegsystemet med adkomst via 
Skogbygdavegen ha god kapasitet i mange tiår fremover.  
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Figur 22: Kartutsnitt fra plankart som viser adkomst til Herbergåsen Nord 

 
Industrivegen går i dag i en sløyfe rundt næringsområdet på nordsiden av E16. Vegen vil i 
områdereguleringsplanen forlenges i en sløyfe nord for dagens trasé, som er et rekkefølgekrav 
for å kunne bebygge arealer innenfor BN8 og BN9. Den nye sløyfen på Industrivegen (SKV6) 
skal etableres i henhold til gjeldende vegnorm for Nes kommune.  
 

 
Figur 23: Utsnitt fra plankart som viser ny trasé for Industrivegen på næringsområdet nord for E16. 

Dagens adkomst 
via Skogbygdavegen (SKV12) 
videreføres som adkomst til 
Herbergåsen Nord i  fase 1 og 2. 
Krysset Skogbygdavegen/E16 må 
breddeutvides ved etablering av mer 
enn 60 000m2 lager, logistikk og 
produksjonsvirksomhet nord for E16. 

E16 

Industrivegen 
(SKV4) 

E16 

Skogbygdavegen 

Ny trasé for forlengelse av 
Industrivegen (SKV6) med 
påkobling til Skogbygdavegen 

Industrivegen 
(SKV4) 
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Adkomst til Herbergåsen sørøst 
Eksisterende adkomst via Bjertnesvegen vil videreføres som adkomstveg til næringsområdet sør 
for E16 i fase 1.  
 
Før arealer innenfor felt BN6 kan bebygges med mer enn 25 000 m2 plasskrevende 
handelsvirksomhet og før BN7 (fase 2) tillates bebygget stilles det rekkefølgekrav til 
opparbeidelse av ny adkomstveg lenger øst (SKV5). Dette vil bli hovedadkomst for 
næringsarealene sør for E16.  Krysset ved Bjertnesvegen vil stenges for å skape større avstand 
til krysset Skogbygdavegen/E16 (SKV1/SKV12) i fase 1 og 2, og krysset 
Skogbygdavegen/E16/SKV14 (SKV7/SKV1/SKV14) i fase 3 (mer om dette nedenfor). Det bidrar 
til en mer hensiktsmessig arrondering av arealene.  
 
Den nye adkomstvegen sør for E16 (SKV5) angir skillet mellom utbyggingsarealene i fase 1 og 2  
(BN6 og BN7). Kryssløsningen E16/SKV5 vil være dobbelt påkjøringsfelt. Bredden på vegen skal 
følge gjeldende vegnorm. 
 

 
Figur 24: Utsnitt som viser adkomst til Herbergåsen sørøst. 

 
 
 
 
 

Bjertnesvegen.  
Stenges som avkjøring ved etablering av 
ny adkomstveg SKV5 (fase 2). 
Videreføres som g/s-veg. 

 

BN7 

SKV5 E16 

BN6 
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Adkomst til Herbergåsen sørvest 
Før arealene BKB1-BKB6 sørvest på næringsområdet tillates bebygget, stilles det krav til at 
SKV5 opparbeides og kobles på Funnefossvegen. I tillegg stilles det rekkefølgekrav til at det skal 
etableres rundkjøring i krysset hvor Skogbygdavegen kobles på E16 og ny veglenke SKV14. 
Dette vil bidra til å fordele trafikkmengdene på det omkringliggende vegnettet.  
 
 

 
Figur 24: Utsnitt som viser fremtidige adkomstveger inn til næringsområdet i sørvest. 

 
 
I krysset E16/Skogbygdavegen/SKV14 (SKV1/SKV7/SKV14) er det avsatt plass til rundkjøring 
som kan etableres på et senere tidspunkt. For at arealene innenfor BKB1-6 tillates bebygget 
stilles det krav til at rundkjøringen må være etablert. Etablering av rundkjøring er imidlertid 
forutsatt av at E16 etableres i ny trasé. Med hensyn til de store ubebygde arealene innenfor fase 
1 og 2, vil det gå mange tiår før det blir behov for ytterligere arealer i fase 3.  
 
Etablering av rundkjøring vil avklares gjennom detaljreguleringsprosess for utvikling av områdene 
i fase 3 (BKB1-6), som er et absolutt krav før utvikling av arealene i fase 3. Det forutsettes gode 
prosesser i forhold til Statens vegvesen ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funnefossvegen 

SKV8 

SKV14 

SKV5 

Mulighet for rundkjøring i 
krysset Skogbygdavegen/E16 
med påkobling til ny veglenke 
SKV14 sørover. Rundkjøring 
er forutsatt at E16 legges i ny 
trasé. 

E16 

SKV5 

SKV5 
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Når ny rundkjøring Skogbygdavegen/E16/SKV14 (SKV7/SKV1/SKV14) etableres, skal dagens 
kryss Skogbygdavegen/E16 (SKV12/SKV1) stenges. Samtidig skal også kjøreveg SKV9 
etableres for å sammenkoble Industrivegen (SKV4) og ny trasé for Skogbygdavegen (SKV7). 
 

 
Figur 25: Utsnitt fra plankartet som viser ny rundkjøring i Skogbygdakrysset med nye veglenker/påkoblinger til 
denne. Ny busslomme er markert med brun farge. 

 
Opparbeidelse av ny busslomme  
Det er avsatt arealer til ny busslomme nord for E16 (SKV1) når krysset 
Skogbygdavegen/E16/SKV14 etableres. På sørsiden av E16 videreføres kollektivholdeplass med 
dagens plassering. 
 
Midlertidige anleggsområder 
Områder som er merket som midlertidig anlegg- og riggområde på plankartet (langs E16 på 
begge sider) kan benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften i anleggsperioden. 
Gang- og sykkelveger kan imidlertid ikke benyttes som anleggsområde.  Når anleggsperioden er 
avsluttet skal områdene ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelige karakter.  
 

6.8 Grønnstruktur 

Det er avsatt areal til vegetasjonsskjerm (GV1-GV8) i randsonen av næringsfeltene for å skape 
visuell avskjerming for nærliggende vegnett, og boligområdene på Bjertnes og Opakermoen. 
Dette vil muliggjøre stier og bevegelseslinjer internt, i tillegg til gang- og sykkelveger for å 
videreføre og etablere friluftslivs- og rekreasjonsmuligheter i området. Vegetasjonsskjermen skal 
som hovedregel være 25 meter, bortsett fra for vegetasjonsskjerm GV8 som vender ut mot ny 
skoletomt på Opakermoen. Her skal vegetasjonsskjermen være 30 meter. Det tillates i tillegg 
videreført adkomst til eiendommer sør for planområdet over vegetasjonsskjerm GV4. 
Vegetasjonsskjermen GV4 er utvidet for å skjerme eksisterende boligbebyggelse. 
 
Den sydvestre delen av planområdet avsettes til grønnstruktur. Dette for å minimere fjernvirkning 
fra omkringliggende bebyggelse og på avstand, samt sikre Herbergåsens friluftslivskvaliteter.  

E16 

SKV12: Dagens trasé for 

Skogbygdavegen. Avkjøring 
stenges ved etablering av ny 
rundkjøring lenger vest. 

Rundkjøring må etableres før arealene 
innenfor fase 3 kan bebygges. Etablering 
av rundkjøring er forutsatt omlegging av 
E16 i ny trasé. 

SKV7: Ny trasé for Skogbygdavegen i 

forbindelse med etablering av rundkjøring 
i krysset E16/Skogbygdavegen. 

SKV9 
SKV4: Industrivegen 

Bjertnesvegen – avkjøring 
stenges som følge av 
etablering av ny adkomstveg til 
Herbergåsen sør lenger øst 
(SKV5). 

SKV14: Ny 

adkomstveg 
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6.9 Kulturminner 

Reguleringsbestemmelsene §2.5 ivaretar eventuelle nye funn av automatisk fredete kulturminner 
dersom dette avdekkes under anleggsarbeid.  

6.10 Offentlige og private veger 

Hovedvegene innenfor næringsområdet skal være kommunale, mens andre stikkveger og 
adkomster skal være private. Det er benyttet kommunal midler til bygging av Industrivegen, det er 
per nå ikke avsatt midler til utbygging av ytterligere veger på Herbergåsen. Dersom private 
aktører vil utvikle sine områder, må de påregne å bekoste opparbeidelse av kommunale veger i 
henhold til gjeldende vegnorm. 
 
Følgende veger har en overordnet rolle i området og foreslås av den grunn som kommunale 
veger: o_SKV3, o_SKV4, o_SKV5, o_SKV6, o_SKV9, o_SKV13 og o_SKV14, og med tilhørende 
gang- og sykkelveger. Ved forlengelse av o_SKV5 frem til Funnefossvegen, mister Bjernesvegen 
(o_SKV3) noe av sin funksjon/rolle og bør privatiseres. 
 
De resterende vegene vil være private.  
 
Det skal etableres gang- og sykkelforbindelser på hovedvegene for å sikre at beboere i området 
trygt kan ferdes gjennom næringsområdet. 
 
Det settes ikke ytterligere krav til standarden på de private vegene utover det som står i 
kommunens vegnorm. Det oppfordres til å danne eget veglag for de private vegene med 
vedtekter som forplikter brukerne til å ta del i vedlikeholdskostnader.  

6.11 Teknisk infrastruktur  

Eksisterende spillvannsnettet i næringsområdet ligger langt unna nærmeste overføringssystem, 
og vannet blir transportert gjennom flere pumpestasjoner. Dette gjør området sårbart for 
uønskede overløpshendelser.  
 
Overvannshåndtering i planområdet skal løses på egen tomt. Det er utarbeidet en overordnet 
plan for overvannshåndtering, samt en overordnet rammeplan for VA. Disse overordnede 
planene skal legges til grunn i detaljplan for vann, spillvann og overvann.  
 
I planbestemmelsene settes krav til detaljprosjektering av VA-løsningene samt løsning for 
overvannshåndtering før rammetillatelse kan gis. På denne måten forebygger 
områdereguleringsplanen svikt i kapasitet på infrastrukturen. 
 
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges detaljplan for vann, spillvann og overvann. 
Planen skal ivareta en helhetlig løsning av vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, 
samt sikre brannvannsuttak iht. krav i TEK17 § 11-17 og Øvre Romerike Brann og redning sin 
veileder for utbyggere. Planen skal bygge på overordnet VA-rammeplan og gjeldende VA-norm. 
 
Overvann skal fortrinnsvis håndteres lokalt på området, og ikke føre til ulempe for 
naboeiendommer. Avrenning fra området skal være tilsvarende etter utbygging som før 
utbygging. Overvannshåndtering skal følge overordnet overvannsplan. Valg av 
overvannshåndtering skal begrunnes. Flomveger for ekstremnedbør skal beskrives og naturlige 
flomveger tilstrebes bevart. Planen skal være i tråd med den til enhver tid gjeldende VA norm for 
Nes kommune, eventuelt være avklart med Nes kommune.  
 
Overordnet overvannsplan for området illustrerer naturlige flomveger og forslag til områder for 
infiltrasjon. Flomvegene må vurderes nærmere mht. utbredelse og vannmengder ved 
detaljregulering av feltene som blir påvirket av disse. Flomveger vurderes ut i fra 200-års regn 
inkludert klimafaktor.  
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Områder for infiltrasjon er avsatt som bestemmelsesområder i plankartet med tilhørende 
reguleringsbestemmelse. Bestemmelsesområdene #1, #2, #3 er indikert som områder for 
infiltrasjon/fordrøyning av overvann. Disse feltene mottar overflatevann fra nærliggende områder 
og formålet er å redusere økt avrenning som følge av fortetting av overflater. Nødvendig 
arealutstrekning og utforming av infiltrasjonsområdet, samt andre påkrevde tiltak for infiltrasjon og 
fordrøyning må prosjekteres for hvert delfelt.  Infiltrasjonsevne, tilrenning og videreføring av 
overvann og flomsituasjon skal ligge til grunn for prosjektering. Områdene ses i sammenheng 
med overordnet plan for overvannshåndteringen og gjeldende VA-rammeplan. 
 
Det oppfordres til bruk av grønne tak for å bidra til en forsvarlig overvannshåndtering i 
planbestemmelsene. Grønne tak tilbakeholder, forsinker og reduserer overvannsavrenningen, 
samt bidrar til flomdemping. Sedummosen vil gi farge- og årstidsvariasjon, og tåler både store 
vannmengder og langvarig tørke. Sedumtak avdemper også inn- og utstråling av varme. 
Plantedekket absorberer vann i  nedbørsperioder, og det vannet som ikke blir brukt som 
plantenæring fordamper gradvis i tørre perioder. Grønne tak vil også være et avbøtende tiltak for 
fjernvirkning av utbyggingen. 
 

6.12 Rekkefølgebestemmelser 

Kapittel 4 i bestemmelsene omhandler rekkefølgekrav. Rekkefølgekravene omhandler hvilke 
felter som skal bygges ut i de ulike utbyggingsfasene, og hvilke infrastrukturtiltak som følger de 
ulike fasene.  
 

7. Virkninger 

7.1 Overordnede planer 
Planarbeidet med næringsareal på Herbergåsen er i tråd med Nes kommunes kommuneplan, og 
Nes kommunes strategiske næringsplan 2017-2030.  

7.2 Stedets karakter, estetikk og landskap 
Herbergåsen består i dag av eksisterende næringsbebyggelse og skogsområder. Skogen består i 
hovedsak av barskog. Skogen er uttynnet i næringsområdene, og er ellers tett med høy bonitet.  
 
Terrenget i planområdet er tilnærmet flatt med små høydeforskjeller over større avstander. 
Terrenget hever seg mot Herbergåsen i sør, og skråner jevnt sørøstover mot Glomma. Området 
danner et uavbrutt landskap sett fra sør/andre siden av Glomma. Eksisterende 
næringsbebyggelse synes ikke på grunn av tett skog og Herbergåsen. Ved utbygging av 
Herbergåsen kan det oppstå brudd i landskapssilhuetten, spesielt sett fra sør. I 
områdereguleringsplanen er åsen Herbergåsen avsatt til grønnstruktur. Videre er det krav om 
vegetasjonssone i ytterkant av næringsområdet. I forbindelse med utvikling av de enkelte 
områdene, kan det for eksponerte områder være viktig at bygg tilpasses til terrenget, videre at 
utbygger bør bevare vegetasjon på deler av tomta. Dette må vurderes i senere detaljregulering 
og byggesøknad.  
 
Områdene rundt E16 består i dag av eksisterende næringsbebyggelse og skogområder. En 
utbygging av næringsområdet vil trolig tynne ut mye av vegetasjonen i området. Dette kan 
medføre at ny bebyggelse langs E16 kan virke massiv og som en barriere. I planbestemmelsene 
foreslås det en differensiering av gesimshøyder for å unngå å skape en "barriere" langs SKV1. 
Bevaring eller replanting av kantvegetasjon vil også kunne virke noe dempende på inntrykket 
næringsområdet vil gi fra hovedvegen. Det er også gitt en bestemmelse om at utelagring ikke 
skal skje langs hovedveger for å hindre eksponering som er uheldig for estetikken i planområdet.  

7.3 Kulturminner 
Akershus fylkeskommune har gjennomført kartlegging av kulturminner innenfor planområdet. 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional fagmyndighet for kulturminner. 
Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale og tidligere registreringer gjort i forbindelse med ny 
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E16. Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. 
Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere 
utredning av kulturminneinteressene er unødvendig. 
 
Fylkesrådmannen ber likevel om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig 
oppmerksomme på at det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 
1537 er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal 
arbeidene straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 
meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

7.4 Forholdet til naturmangfoldloven 
Det er foretatt en egen utredning av naturmangfold, friluftsliv og vilt. Planområdet vurderes som et 
"vanlig område" med middels verdi. Ved utbygging av området vil enkelte verdifulle områder med 
gammel barskog og rødlistede arter sannsynligvis forsvinne. Det er snakk om en relativt liten 
lokalitet med gammel barskog med lav verdi, og det finnes flere større og mer verdifulle lokaliteter 
i områdene rundt, særlig (sør)østover fra planområdet inn i Sør-Odal. Det fremgår av rapporten at 
tap av den aktuelle lokaliteten vil ikke være kritisk for denne naturtypekategorien i et større 
perspektiv. Videre at utover det konkrete arealtapet av skog og evt. leve-/beiteområder for vilt, 
anses utviklingen som liten i et større perspektiv. 
 
Ut av karttjenesten Artskart er det registrert to rødlistede arter innenfor planområdet; vepsevåk 
(Nær truet i rødlista) og lundgjøkhumle (Sårbar). Området der Lungjøkhumla er registrert har i 
henhold til den samme tabellen «stor verdi» som funksjonsområde for arter i kategorien VU. 
Dette er langs E16, vest for Skogbygdakrysset. Vepsevåken (NT) er registrert i forbindelse med 
forflytting, og det er ikke klart på nåværende tidspunkt om det aktuelle området er et 
funksjonsområde for arten.  Vurderingene synes imidlertid å være basert på enkeltobservasjoner 
av arter i flukt (vepsevåk og lungjøkhumle). Lungjøkhumla er observert i ytterkant av 
planområdet. Området er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel og det er tilsvarende 
naturtyper i områdene rundt. Ut fra en totalvurdering anses det ikke hensiktsmessig med 
avbøtende tiltak i denne planen for å ivareta lungjøkhumla og vepsevåkens leveområde innenfor 
planområdet. 

7.5 Landbruk og arrondering 
Det er ikke registeret dyrka mark innenfor planområdet. Som omtalt i kap. 5.2 er det imidlertid 
registrert noe dyrkbar mark. Skogsområdene har varierende bonitet. Området består av ca. 190 
daa dyrkbar jord som etter hvert vil bli omdisponert. Disse arealene er spredt over hele 
planområdet.  
 
Områdereguleringsplanen som foreligger har innskrenket planavgrensning sammenlignet med 
varsel om oppstart. Dette gjelder i hovedsak arealene nord for SKV1 (E16) vest for krysset 
SKV12/SKV7 (Skogbygdavegen), arealene vest for SKV8 (Funnefossvegen) og arealene lengst 
øst, sør for SKV1 (E16). Grunnen til dette er at det slik det foreligger er sikret nok areal innenfor 
planavgrensningen til nye tiltak og utbedring av eksisterende tiltak. Videre er det ønskelig å 
begrense omdisponering av jordressurser til et minimum. Arronderingen på næringsområdet vil 
også redusere presset på dyrket og dyrkbar jord utenfor planområdet.  

7.6 Trafikkforhold og støy 
Områdereguleringsplanen er utarbeidet uten hensyn den uavklarte traséen for ny E16, og anses 
robust i forhold til endelig utfall av denne.  
 
Mertrafikken av tiltak i fase 1 beregnes å bli 2100 ÅDT nord for E16, og 3750 sør for E16. For 
fase 2 beregnes ytterligere mertrafikk til å bli 2250 ÅDT sør for E16, og 2100 ÅDT nord for E16. 
Dette ettersom fase 2 kan utbygges med inntil 60 000 m

2 
lager, logistikk og industri nord for E16, 

samt 15 000 m
2 
plasskrevende handel sør for E16. For mertrafikkberegninger av fase 3 må det 

avklares hva slags næringsbebyggelse som er tenkt anlagt her. Dette vil avklares gjennom videre 
detaljreguleringsplaner. Dersom området bygges ut med 127 000 m

2 
lager-, logistikk- og 
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produksjonsvirksomhet vil ytterligere mertrafikk være 4445 ÅDT, dersom det bygges ut med 
29 000 m

2 
plasskrevende handel vil medføre 4350 ÅDT.  

 
Beregninger for støy er gjort for scenario med fortsatt bruk av eksisterende E16. Den planlagte 
bebyggelsen regnes ikke som støyfølsom. Nærings- og industribygg kan derfor bygges i både gul 
og rød støysone. Kontorer i byggene må tilfredsstille krav til innendørs støynivå i henhold til 
TEK17. Støyrapporten som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet anbefaler at utbyggingen 
ikke skal medføre en merkbar økning i støynivå for naboer.  

7.7 Friluftsliv 
Området sør i planområdet er registrert som et svært viktig friluftsområde i kommunens 
kartløsning. Det er ikke registrert merkede stier for fotturer, men det er umerkede stier og 
sykkelruter i området. Sør for planområdet går Gamle Kongeveg, en viktig tursti som forbinder 
Glomma og bebyggelsen på Opakermoen. 
 
Ny næringsbebyggelse vil generere mer trafikk og aktivitet i området, som kan påvirke friluftslivet. 
En nedbygging av skogsområdene vil forringe friluftsområdet, spesielt i de søndre delene 
Områdereguleringsplanen hensyntar friluftslivets interesser ved at selve Herbergåsen reguleres 
til grøntområde.  
 
Planen legger til rette for at det etableres gang- og sykkelveger gjennom planområdet, samt en 
bred vegetasjonsskjerm i randsonene.  

7.8 Barns interesser 
Områdereguleringsplanen er en utvidelse av eksisterende næringsbebyggelse. Barn og unge har 
trolig ikke hatt særlige interesser innenfor disse områdene. Områdene sør for E16 er registrert 
som et friluftsområde av særlig interesse i kommunens kartløsning. Det er naturlig å anta at barn 
og unge i dag benytter seg av disse områdene for friluft og rekreasjon. En nedbygging av 
skogsområdene kan derfor forringe barn og unges bruk av friluftsområdene til lek og opphold. Det 
er imidlertid grunn til å tro at tilgrensende skogsområder kan få tilsvarende funksjon. Det vises 
her også til at Herbergåsen avsettes til grønnstruktur.  

7.9 Universell tilgjengelighet 
Planen tar utgangspunkt i prinsipper om universell utforming og er dermed en forbedring fra 
eksisterende situasjon. I henhold til planbestemmelsene skal prinsippet om universell utforming 
legges til grunn for all utforming av bygg, fellesareal og trafikkanlegg. Det gjør planområdet, som i 
dag for det meste består av tett skog, mer universelt tilgjengelig.  

7.10 Teknisk infrastruktur  
I planarbeidet er det utarbeidet en rammeplan for vann og avløp som skal legges til grunn for 
videre utvikling. Det stilles krav gjennom planbestemmelsene om at VA- rammeplanen skal 
legges til grunn ved utarbeidelse av detaljplaner. I forbindelse med søknad om rammetillatelse 
eller søknad om tiltak skal det utarbeides tekniske planer i henhold til gjeldende VA-norm og 
retningslinjer. Planene skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse.  
 
Eksisterende vannledningsnett har en slokkevannskapasitet på 25 l/s, noe som ikke er 
tilstrekkelig for å dekke behovet. En utbygging vil derfor medføre behov for en utbygging av 
vannledningsnettet i området. 
 
Utbyggingen av næringsområdet vil medføre flere harde flater og mindre filtrerende vegetasjon 
som er i området i dag. Dette kan medføre en mer krevende situasjon for overvannshåndtering. I 
planarbeidet er det utarbeidet en overordnet plan for overvannshåndtering som skal legges til 
grunn for utvikling av området. Viktige prinsipper er at avrenningen fra området ikke skal øke som 
følge av utbygging og at endring i avrenningsmønster ikke skal være til ulempe for naboeiendom. 
Planen følger som vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Det er ikke gjort målinger av eventuell grunnvannstand i området, og tilstanden/tilstedeværelsen 
på overvannsanlegg er ikke kjent. Terrenget er relativt flatt, men deler av området skråner jevnt 



Områdereguleringsplan Herbergåsen næringsområde - Planbeskrivelse 

 
 

35     

mot Glomma i sør. Ut ifra en overordnet analyse (se figur 14), vil vannet trolig renne mot feltene 
BN6, BN7, BN8 og BKB1. Disse feltene bør trolig tas særlig hensyn til når det gjelder 
prosjektering av overvannsanlegg.  
 
Overvann skal håndteres i henhold til Norsk Vanns treleddsstrategi for overvannshåndtering og 
prosjektering skal gjøres i henhold til denne. Kort oppsummert er treleddsstrategien slik:  

1. Normal og lite nedbør: Infiltrasjon og fordamping etc. 
2. Mye nedbør: Fordrøyning (beregninger, med referanse til kommunens VA-norm og norm 

for overvann) 
3. Ekstremnedbør: Flomveger (ut av planområdet)  

 
Det skal prosjekteres slik at løsningene fungerer i alle tre nevnte situasjoner, samt i forbindelse 
med snø og snøsmelting. Løsninger for overvannshåndtering, samt utbedring av flomveger skal  
vurderes i forbindelse med byggesak eller detaljregulering. Retningslinjer for dimensjonering er 
gitt i overvannsplanen. 
 

7.11 Masseuttak 
Det er gjort en vurdering av massekvaliteten på felt BKB1-6 (fase 3). Vurderingen er gjort som en 
skrivebordsstudie uten egne befaringer og prøvetaking. Bergmassene vurderes ut ifra tilgjengelig 
informasjon til å være av god kvalitet, og oppfyller trolig krav til bruk i vegformål, foruten til bruk 
som dekke for veger med høy ÅDT. Det er også nærliggende at massene kan brukes som tilslag i 
betong. Dette tilsier at Herbergåsen kan benyttes som masseuttak. Nærmere undersøkelser bør 
gjøres for å vurdere om bergmassene oppfyller mer spesifikke krav og om uttak er økonomisk 
drivverdig.  

7.12 Forurensning (grunn, vann og luft) 
Det er mistanke om at det kan forefinne forurensning på etablerte næringsområder og i deler av 
skogs- og boligområder i planområdet. Forurensningen er trolig knyttet til tidligere industriell 
aktivitet. Det er også grunn til å tro at det kan være forurensninger i grunn om følge av drift av 
bensinstasjon på området over tid, samt biltrafikk. Omfanget er ukjent. Terrenginngrep og 
bearbeiding vil kunne medføre en viss fare for spredning av forurensede masser. Det kan heller 
ikke utelukkes at forurensede masser vil kunne spres i grunnvann eller til Glomma. Planlagt 
fremtidig bruk vil kunne medføre en risiko for grunnforurensning dersom det ikke gjøres 
forebyggende tiltak. Det lagt inn krav om dette i planbestemmelsene.  

7.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Kommunen har hatt og vil kunne få vesentlige kostnader knyttet til utbygging av overordnet 
infrastruktur i tilknytning til næringsparken. Videre også drift av denne. 
Det er satt inn rekkefølgekrav om at infrastruktur skal være etablert før utbygging av delfelt. 
Rekkefølgekravene angir ikke hvem som skal bekoste dette, men kun at det skal være på plass i 
forkant av utbygging. I mange tilfeller kan dette løses av de som skal bygge ut såfremt ikke kravet 
er urimelig.   
 
Vegeier kan måtte innløse eiendom som er ubebygd og som er regulert til offentlig vegformål.  
 
Det er tre boligeiendommer innenfor planområdet. Det er avsatt en økonomisk ramme i revidert 
budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for mulig erverv av boligene til takst. Se også omtale i 
kapitel 7.13.  

7.13 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere 
Ved vedtak av reguleringsplan vil verdien på eiendommene innenfor området normalt øke som 
følge av økt forutsigbarhet for kjøper med hensyn til hva tomten kan brukes til. Grunneiere har 
kun rett til å kreve innløsning dersom eiendommen er ubebygd og regulert til vegformål eller 
annet formål som nevnt i pbl. § 12-5. 
 
Det er boligeiendommer innenfor planområdet. For disse vil verdien som boligtomt trolig synke 
noe ettersom de har beliggenhet sentralt i næringsområdet og nært inntil hovedvegnettet. Det er 
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imidlertid viktig å påpeke at en reguleringsplan kun gir føringer for fremtidig bruk av 
eiendommene. Det er avsatt en økonomisk ramme i revidert budsjett og økonomiplan for 2019-
2022 for mulig erverv av boligene til takst. Dette for å gi eierne en mulighet til å selge 
eiendommen til kommunen dersom de ønsker dette. Videreføring av tidligere bruk er normalt 
mulig. I de tilfeller eiendommene er avsatt til vegformål kan tidspunkt for utbyggingen av vegen 
begrense dette. 
 

9. Innkomne innspill 

9.1. Innkomne innspill til varsel om oppstart 
 
Se vedlegg til planbeskrivelsen. 
 
 

9.2. Innspill under medvirkningsprosessen 
 
Se vedlegg til planbeskrivelsen. 
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