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1 BAKGRUNN 

1.1 Forslagsstiller 
Forslagstiller er Trysilhus Areal AS ved hjelp av plankonsulent fra Plan23 AS.  

1.2 Eiendomsforhold 
Planområdet består i hovedsak av en del av gnr/bnr 170/213 og del av 170/214. 
Forslagsstiller har inngått avtaler med grunneier om regulering og senere utbygging.  

1.3 Hensikt med planen  
Hensikten med planarbeidet er å utføre endringer innenfor gjeldende reguleringsplan 
”Evangtunet”. Planarbeidet vil omfatte noen endringer av boligtypologien, inkludere blokk 
og omregulere for en barnehage/konsentrert småhusbebyggelse – delt formål. Det gjøres 
også en liten korreksjon på feltet for frittliggende småhusbebyggelse i syd på grunn av 
endret kjøreveisystem.  

1.4 Utbyggingsavtale 
Området inngår i gjeldende utbyggingsavtale som er inngått i sammenheng med Evangtunet-
planen.  

1.5 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger  
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal 
derfor ikke konsekvensutredes.  

1.6 Planprosess 
Planen ble varslet 1. desember 2016 i avisa Raumnes og på kommunens hjemmesider. 
Samtidig ble det også sendt ut varslingsbrev til naboer og offentlig instanser. 13. desember 
2016 møtte forslagsstiller og plankonsulent naboer på tomta for eventuelle spørsmål. I alt 
kom det inn åtte varslingsuttalelser, og det har vært korrespondanse med branningeniør 
Erland Bjørk i Øvre Romerike brann og redning og Karl Rosseland i Espira gruppen 
(barnehage) i løpet av planprosessen. Frist for varslingsuttalelse var 3. januar 2017. 
 
Planforslaget ble 1. gangs behandlet i Formannskapet den 23. mai 2017. De vedtok: 
«Reguleringsplanen legges ikke ut på høring. Planen gjennomgås på nytt, der valg av 
boligstruktur gjennomgås med tanke på hvilke boligtyper det er behov for på Årnes.» Etter 
dette vedtaket har forslagsstiller hatt arbeidsmøter med administrasjonen, både for å 
avklare hva vedtaket innebar og hvordan planen skulle endres.  
En revidert utbyggingsskisse ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2018. De vedtok da: 
«Denne utnyttelsen kan legges til grunn for videre planarbeid. Dette under forutsetning av at 
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bokvalitet, andel parkering i kjeller, nivå på p-kjeller, samt løsninger for gående og syklende 
ivaretas i det videre planarbeidet. Det vises til merknader i saksfremlegget.»  
 
 

2 OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER  

2.1 Overordnede føringer  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.15. 
Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal 
bidra til å nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik 
og Oslopakke 3, om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, 
gange og sykkel. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har også føringer for 
jordvern og tettstedsutvikling som gjør at området forventes å planlegges med høy 
arealutnyttelse 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår fast at 
det er et viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger, og utbygging her vil således 
være i tråd med denne. I kommuneplanbestemmelsene er det føringer på: utnyttelse, 
byggegrenser, leke- og oppholdsarealer, uteoppholdsarealer, tomtestørrelser, avløp, 
universell utforming, byggeskikk, utbyggingsavtaler, støy og leirskred. I Kommunedelplanen 
for Årnes er det stilt krav til 2,5-3,5 boenheter pr dekar.  
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2.2 Gjeldende regulering  

 

Området er i reguleringsplan for 
Evangtunet, vedtatt desember 2011, 
regulert til konsentrert småhusbebyggelse 
og eneboliger, ca. 60 boenheter, med 
tilhørende anlegg. Området for konsentrert 
småhusbebyggelse (BK2) er på 14,8 daa, og 
områdene for enebolig (Bf1, Bf2, Bf3) er på 
9,5 daa. Det er også regulert en kjørevei 
(K3) og to lekeplasser (L1 og L2).  
 
I forbindelse med utbygging av 
Drognesjordet og Evangtunet blir det 
bygget en rundkjøring på Øvre Hagaveg 
som gir en sikrere og bedre innkjøring til 
Evangvegen. Evangvegen blir utbedret med 
fortau. Det er vedtatt at høyspent-kablene 
skal legges i jordkabler. Støyskjermen langs 
jernbanen vil bli oppført gradvis, byggingen 
vil trolig starte i nord.  
 
Området som nå reguleres (omtrentlig 
markert med rød strek) er i hovedsak 
flateregulert, så det ville uansett blitt krav 
om en detaljplan.  
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet og størrelse  

 

Planområdet ligger ca. 1 km sør for Årnes 
sentrum, i Nes kommune. Nes er en skog- 
og landbrukskommune, der de store elvene 
Glomma og Vorma møtes, og fortsetter som 
Glomma.  
 
Planområdet er på ca. 30 daa. Det ligger 
vest for Fjuk gård, og øst for 
Kongsvingerbanen og Glomma. Området er 
i dag jordbruksareal. Nord for planområdet 
er det regulert for 50 leiligheter. Syd for 
planområdet er en blanding av eksisterende 
boliger og ferdig regulerte, men ubebygde 
eneboligtomter.  
 

3.2 Trafikkforhold  

 

Området har i dag innkjøring fra 
Øvre Hagaveg, inn på gruslagte 
Evangvegen, men denne inn-
kjøringen skal stenges, jf. 
gjeldende reguleringsplan. Ny 
atkomst skal bli via rundkjøring fra 
Øvre Hagaveg, mellom jernbanen 
og boliger. Rund-kjøringen inngår i 
regulerings-planen for 
Drognesjordet og vil bygges i 2017.  
 

 

170/213

170/214
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3.3 Topografi og solforhold 
Planområdet er forholdsvis flatt, men med noe stigning i øst. I sørøst-hjørnet faller tomta ca. 
1 meter i et lite søkk. Det omkringliggende terrenget er også flatt, noe som gir gode 
solforhold hele døgnet. 

 
Bilde tatt sør på Evangvegen, ved innkjøring til 170/55. Evangvegen til venstre og Fjuk gård til høyre 

3.4 Eksisterende bebyggelse 
Syd/sydvest for planområdet ligger det 11 eneboliger. Eksisterende bebyggelse i syd vil ikke 
påvirkes direkte av planforslaget.  

3.5 Kulturminner 
Det er foretatt registrering av kulturminner våren 2010, men ikke gjort funn som påvirker 
utformingen av planen. 

3.6 Naturverdier 
Planområdet er befart av fagperson. Det er ikke funnet naturverdier som påvirker 
planarbeidet, eller av annen betydning.  

3.7 Støy 
En støyutredning utført i forbindelse med forrige planarbeid viser at det bør settes opp en 
støyskjerm mot jernbanen. Støyskjerm er regulert i planen for Evangtunet og vil oppføres 
trinnvis. Støyutredningen viser at planområdet ligger med brukbar avstand til Øvre Hagaveg 
og at det derfor ikke er nødvending med noen tiltak mot støy i denne retningen.  
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3.8 Grunnforhold 
Topografien er udramatisk, så det er lite som tyder på at det skal være fare for utglidninger 
eller ras. Løsmasser i området er klassifisert som tykk havavsetning. Tiltaksområdet ligger 
under marin grense og utenfor av NVE registrerte kvikkleiresoner. Formålet med 
grunnundersøkelser i 2013 var verifisering av evt. kvikkleireforekomster, terrengstabilitet 
samt grunn- og fundamenteringsforhold som supplement til 2013-undersøkelsene. Stabilitet 
i skråningen i øst er iflg. 2013-undersøkelsene tilstrekkelig. Massene i grunnen består stort 
sett av 2 til 4 m tørrskorpeleire, over middels faste, lite til middels sensitiv leire/siltig leire 
samt noe morene nederst. Løsmassemektighet i undersøkt området ligger ca. mellom 2 og 
12 m. Det ble ikke funnet kvikkleire eller sprøbruddleire. 
Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområdet for snøskred, steinsprang eller jord- og 
flomskred. (ref. Norges vassdrag- og energianleggs atlas). Terreng- og områdestabilitet på og 
i omkringliggende terreng rundt reguleringsområde blir anslått som tilfredsstillende.  

3.9 Flom 
Planområdet ligger utenfor både flomsonen, og den utvidede aktsomhetssonen for flom. 
(Ref. Norges vassdrag- og energianleggs atlas) 

3.10 Teknisk infrastruktur  
Strøm  
Ledninger for strøm, telefon og lignende skal føres via jordkabel. I byggeforbudsbeltet til 
høyspentlinjen tillates ikke noen form for bygningsmessig aktivitet eller høy beplantning.  
Høyspentlinjen og dens forbudssone går diagonalt over store deler av planområdet, og det 
aller meste av ny bebyggelse må derfor vente til høyspentlinjene er lagt ned i bakken.  
 
Vann 
Det er eksisterende vann- og avløpsledninger i området. Det må gjøres endringer og legges 
nye innenfor planområdet.  
 
Fjernvarme 
Planområdet ligger utenfor området Årnes fjernvarme AS har avsatt som tilknytningspliktig 
til deres fjernvarmeanlegg, jf. vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a om tilknytningsplikt 
for fjernvarme i Årnes sentrum.  
 

3.11 Kollektivtilbud, offentlig og privat tjenesteyting  
Nærmeste busstopp, Fjukfeltet, ligger 800 m unna planområde i «feil» retning i forhold til 
sentrum. Bussene går ca. hvert 15 minutt mot Årnes stasjon, Rånåsfoss stasjon, Sørumsand, 
Auli og Nes videregående skole.  
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Til Årnes stasjon, tar det ca.15 min. å gå, 5 min. på sykkel og 4 min. i bil. Avstanden til 
stasjonen er så kort at togpendlere kan gå/sykle til stasjonen. Toget går 1-2 ganger i timen i 
retning Oslo og Kongsvinger. Toget bruker ca. 50 minutter til Oslo S, og det går buss til 
Gardermoen og andre lokale og regionale mål. 

Avstand langs vei fra Fjuk til:    
Husmo barnehage 3-5 år 1,8 km  
Nes videregåendeskole 2,2 km  
Runni ungdomsskole  2,5 km  
Årnes barneskole  2,5 km  
Ø. R. Montessoriskole 1-10kl. 6,7 km 
Ski/turvei   1,6 km 

Årnes stadion   2,1 km  
Neshallen   2,4 km  
Årnes nærmiljø idrettsanlegg 1,3 km 
Fjukfeltet, busstopp  0,8 km  
Årnes stasjon, tog og buss 1,3 km  
Kiwi Årnes   0,8 km  
Årnes sentrum   1,3 km 

 
Kart over servicetilbudet i nærhet til planområdet. Fjuk markert med rød tegnestift 

4 PLANENS HOVEDGREP/BESKRIVELSE AV ILLUSTRASJONSPLANEN 
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4.1 Hovedgrep  
 Tre byggeområder: i nord feltet som blir enten barnehage eller konsentrert 

småhusbebyggelse, blokkfeltet i midten og det store feltet for konsentrert 
småhusbebyggelse i syd – og én tomt for konsentrert småhusbebyggelse i sydøst.  

 Blokkene plasseres i en vinkel mot felles leke-/uteoppholdsareal.  
 Flerfamilieboligene danner små tun rundt tilhørende leke-/uteoppholdsarealer.  
 Parkeringen til den konsentrerte småhusbebyggelsen er delt i to, og trukket inn i 

feltene.  
 Det blir to avkjøringer fra Evangveien. Den nordre blir felles for blokkene, 

barnehagen/konsentrert småhusbebyggelse, og ca halvparten av leilighetene i felt 
BKS1. Nedkjøringsrampen til p-kjelleren plasseres direkte etter avkjøringen. Alle 
blokkbeboerne får parkeringsplass og sportsbod i kjelleren.  

 Renovasjonsbilen kommer til alle renovasjonspunktene med et enkelt kjøremønster 
gjennom feltene.  

 I syd omreguleres to eneboligtomter og én lekeplass til lekeplass og tomt for 
konsentrert småhusbebyggelse. Tomten får atkomst sydfra, via allerede regulert vei.  

 

  
Illustrasjonsplan med barnehage Illustrasjonsplan med kun boliger  
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4.2 Hustyper 
Illustrasjonsplanen viser totalt 68 leiligheter av typen Trysilhus flerfamilie, fordelt på 9 bygg. 
(86 på 12 bygg dersom kun boliger.) Trysilhus flerfamilie er en rekkehustype med én leilighet 
i 1. etasje og én leilighet som strekker seg over 2. og 3. etasje (innredbart loft). 
 
Det blir tre blokker, hver med 12 leiligheter fordelt på 4 etasjer, totalt 36 leiligheter. 

 
Perspektiv over planlagte boliger. Trysilhus flerfamilie og de tre blokkene i bakkant.  

 

 
Blokkene til venstre og flerfamiliefeltet til høyre. Evangveien i forgrunnen. 
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Tundannelsen mellom blokkene og det nærmeste flerfamiliehuset.  
 

 
Snitt A-a  

  
Snitt B-b  

 
Snitt C-c  
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Snittoversikt  

4.3 Renovasjonsløsning  

 
Illustrasjonen over viser hvordan renovasjonshåndteringen er tenkt. Renovasjonsbilen kan 
kjøre inn ved blokkene og komme til totalt 4 oppsamlingspunkter uten å måtte rygge.  
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4.4 Fremkommelighet for brann og redning  

 
Illustrasjonen over viser kjøremuligheter for brann- og utrykningskjøretøyer. Det er 
alternative traseer.  

5 REGULERINGSPLANEN  

5.1 Plankartet  
Hovedformålet i planen er boliger og barnehage/boliger. Det er et stort felt for konsentrert 
småhusbebyggelse (BKS1), et for blokkbebyggelse (BBB), et felt som enten blir barnehage 
eller boliger (BKB) og et lite felt for konsentrert småhusbebyggelse (BKS2). I tillegg kommer 
veger, parkering, lekeplasser og trafotomt.  
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Offentlig veg og fortau er kun regulert for å tilpasse ny plan til gjeldende plan langs 
Evangveien.  
 
Tvers over planområdet og langs østgrensen er fareområder for høyspent. Disse er knyttet til 
dagens luftstrekk, som må legges som jordkabler for at utbyggingen skal kunne 
gjennomføres. Ny nettstasjon er foreslått mellom kvartalslekeplassen (f_BLK1) og blokkenes 
gjesteparkering (f_SPA1)  
 

Formål Feltnavn Samlet areal  
Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 13,9 daa 
Blokker BBB 3,7 daa 
Barnehage/konsentrert småhusbebyggelse  BKB 5,0 daa 
Energianlegg (trafo) f_BE1 0,4 daa 
Lekeplasser  f_BLK1-5 2,4 daa 
Kjørevei (felles) f_SKV1 0,8 daa 
Kjørevei (offentlig) o_SKV1-3 0,1 daa 
Fortau (offentlig) o_SF 0,03 daa 
Gang-/sykkelvei f_SGS 0,4 daa 
Annen veggrunn – grøntareal  f_SVG 0,09 daa 
Parkeringsanlegg på terreng f_SPA1-3 3,6 daa 
Hele planområdet   29,9 daa 
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Byggegrensene gir fleksibilitet til endelig plassering av husene, med unntak av byggegrensen 
langs Evangveien, hvor det er minimum 30 meter fra jernbanesporet. Det er foreslått 5 
lekeplasser: en kvartalslekeplass (ballplassen) og en ved blokkfeltet, to til flerfamilieboligene 
(BKS1) og siste i overgangen mellom flerfamilieboligene og småhusene syd for planområdet.  

5.2 Bestemmelsene  

5.2.1 Felles bestemmelser  
Det er stilt krav om utomhusplan, VA-plan og støyberegning ved søknad om tiltak. 
Kommunaltekniske anlegg skal godkjennes av kommunen før ny bebyggelse tas i bruk.  
Høyspentlinjene skal legges som jordkabel. Andre ledninger for strøm, telefon og kabel-tv 
skal føres i bakken.  
Det er angitt støykrav og krav til utforming av støyskjerm.  
Til sist er det gitt krav til terrengtilpasning og estetisk utforming.  
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5.2.2 Rekkefølgebestemmelser 
Det er krav om grunnundersøkelser for å forvisse seg mot jordras, og at arbeider ikke 
påvirker jernbanesporet. 
Støyskjermen kan opparbeides gradvis. Tilfredsstillende støyforhold for boliger og 
barnehagen skal dokumenteres før brukstillatelse gis.  
Høyspentlinjene skal etter hvert legges ned som jordkabel. Det er krav om når leke- og 
oppholdsarealer skal være opparbeidet i forhold til når boliger tas i bruk. 
Rekkefølgebestemmelser om lekeplassene sikrer at de opparbeides etter hvert som boliger 
bygges, og det er krav om tinglysning av allmennhetens rett til bruk av ballplassen. Det er 
krav til etablering av veitiltak utenfor planområdet før det tillates bygging innenfor 
planområdet, blant annet veistenging og rundkjøringen som også går til Drognesjordet.  
 

5.2.3 Konsentrert småhusbebyggelse  
Utnyttelsesgraden er angitt til maksimalt %-BYA = 35 % Maksimal gesims- og mønehøyder 
tillater inntil 2,5 etasjer. Husene skal ha saltak og takvinkel er bestemt.  
Det skal opparbeides 1,2 parkeringsplasser pr boenhet og til hver boenhet skal det følge med 
en overbygget parkeringsplass.  
 

5.2.4 Blokkene 
%-BYA for blokkfeltet er satt til maksimalt 45 %.  
Maksimal møne-/gesimshøyde er kote 145. Det tilsvarer 4 etasjer.  
Blokkene skal ha flate tak.  
Parkeringskjelleren skal ligge under eller flukte med omkringliggende terreng. Dekket på p-
kjelleren skal opparbeides slik at det innbyr til bruk og blir en integrert del av områdene 
rundt den.  
 

5.2.5 Kombinert formål (barnehage/boliger)  
Dersom feltet bygges ut med boliger vil bestemmelsene bli som for felt BKS1 og plasseringen 
av boligene skal bli i henhold til illustrasjonsplanen.  
Dersom det bygges barnehage blir maksimal utnyttelsesgrad er %-BYA = 40 %. Det vil kunne 
gi en bygning på ca 1000 m2 med maksimal byggehøyde på 8 meter og inntil 30 
parkeringsplasser på terreng (medregnet med 18 m2/plass. Parkering for besøkende og 
ansatte blir en del av feltet.  

5.3 Renovasjonsanlegg 
Det er stilt krav til delvis nedgravde renovasjonsbrønner.  
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5.4 Lekeplassene 
Det er angitt hvilke lekeplasser som er nærlekeplass og hvilke som er kvartalslekeplasser. En 
av plassene skal bli ballplass. Alle lekeplasser skal være felles for alle beboerne innenfor 
planområdet, mens ballplassen i tillegg er felles for beboerne også i boligfeltet nord for 
barnehagen. Det er krav til apparater på plassene, og angitt hvilket utstyr som er aktuelt for 
nærlek og kvartalslek.  

5.5 Vei og avkjørsler 
Eierskap til veger og gang-/sykkelveg er angitt.  

5.6 Parkering 
Eierskap til parkeringsfeltene er fastlagt. Det er stilt krav om utforming av carporter og angitt 
maksimale byggehøyder for dem.  
 
 
 

6 OPPSUMMERING AV TEMARAPPORTER OG SAMARBEID MED ANDRE  

6.1 Naturrapport 
Utreder fra Asplan Viak har meldt at det ikke er naturverdier i området.  

6.2 Geoteknisk rapport 
Det ble ikke funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale på reguleringsområdet. Terreng- og 
områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt reguleringsområdet er 
tilfredsstillende. Fundamenteringsgrunn er setningsømfintlig. Leira f.o.m. ca. 2 m under 
terreng er delvis bløt. Fundamenttrykk fra fremtidig bebyggelse (småhus, leilighetsblokker) 
bør derfor holdes under 120 – 130 kPa. Utgravinger, grøfter, byggegrop e.l. krever evt. 
grunnforsterkningstiltak. Det bør utføres målrettete bæreevne- og setningsberegninger ifm. 
senere tiltaksprosjektering. Ifm. valg av fundamenteringsløsning for blokkbebyggelse bør det 
utføres supplerende grunnundersøkelser for å kartlegge fjelloverflaten i relevant område 
mer nøyaktig når konkrete utbyggingsplaner foreligger. 

6.3 Øvre Romerike brann og redning  
Det har vært samtaler med ØRBR. Viktigste moment er at det vest for blokkene er laget et 
forsterket felt langs hele gangvegen som skal gå der slik at det gis mulighet for oppstilling av 
brannbil med lift for redning inn mot blokkene.  
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7 KONSEKVENSER AV PLANEN 

7.1 Overordnede planer og mål  
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Et område avsatt til boligbebyggelse 
(og omdisponert fra jordbruksareal) bygges ut med god tetthet.  
 
Området ligger i gangavstand fra Årnes stasjon, slik at arbeidsreiser og andre reiser kan 
gjøres med kollektivtrafikk.  
 
Området har ikke hatt verdi som leke- og oppholdsareal for barn og unge tidligere, men 
gjøres nå om til et boligområde med begrenset intern biltrafikk og en variasjon av leke- og 
oppholdsarealer med gode gangforbindelser mellom.  
 
Kommuneplanen stiller krav om leke- og uteoppholdsarealenes plassering, og spesielt 
skjerming fra støy og at de skal være solrike. I retningslinjene er det angitt arealer og 
boenheter per plass.  
 
Innenfor planen avsettes det 3 nærlekeplasser og 2 kvartalslekeplasser. Både antall, 
størrelse og fordeling av dem innenfor området mener forslagsstiller gir gode muligheter for 
lek.  
 
I gjeldende reguleringsplan for Evangtunet var det ikke regulert egne felter for 
nærlekeplasser innenfor feltene avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Det var kun 
kvartalslekeplassen (ballplassen) og 3 nærlekeplasser blant de frittliggende småhusene som 
var satt av som felter. I denne planen avsettes tre nærlekeplasser mellom blokkene og de 
konsentrerte småhusene. I tillegg opparbeides det 2 nærlekeplasser mellom boligene lengst 
nord på Evangtunet (ikke del av denne planen) og 1 nærlekeplass er i gjeldende regulering 
lengst syd i Evangtunet-planen. Innenfor dette planområdet og den delen av Evangtunet 
som ikke omreguleres (totalt 168-186 nye boliger) vil det bli 6 nærlekeplasser og 2 
kvartalslekeplasser.  
 
Kommuneplanens retningslinjer angir 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet (privat og felles, 
på terreng). Både for blokkene og den konsentrerte småhusbebyggelsen vil det bli privat 
uteareal (for boliger i 1. etasje) og felles uteareal. De private hagene for beboere i 1. etasje 
blir ca 50 m2 (gjennomsnitt). På illustrasjonen under er det markert de største felles 
utearealene. Til sammen er de på ca 2,7 daa. Fordelt på alle blokkleilighetene og 
flerfamilieboligene blir det 26 m2 per boenhet. Boliger i 2. etasje og høyere vil få balkonger 
på ca 10 m2. I tillegg kommer de bilfrie gangveiene mellom husene. 
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Illustrasjonen viser de største sammenhengende felles utearealene mellom boligene. De foreslåtte 
nærlekeplassene inngår som en del av det grønne.  

7.2 Teknisk infrastruktur 
Høytspentledningene gjennom og langs planområdet vil bli lagt i bakken. Det etableres en ny 
trafostasjon. Innenfor planområdet må det legge nye vann- og avløpsrør.  

7.3 Befolkning 
Med 104-122 nye boliger, de fleste familievennlige, er det grunn til å tro at området vil 
kunne få 2-300 nye beboere. Dette vil medføre behov for flere barnehage- og skoleplasser.  

7.4 Klima og miljø 
Planen verken får eller gir spesielle konsekvenser for klima og miljø. Nye boliger har et lavt 
energiforbruk. Med god støyskjerming bør boligene bli liggende i et område med gode 
støyforhold, og i god avstand fra forurensingskilder. Viktigste punkt kan bli håndtering av 
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overvann, og spesielt det som kan komme rennende ned fra landbruksarealene øst for 
planområdet. Det må avskjæres før boligenes inngangspartier og enten ledes ned i grunnen 
eller føres vekk til håndtering annet sted innenfor planområdet.  

7.5 Transport 
Evangvegen er regulert med bredder, og fortau, som vil tåle nyskapt biltrafikk fra området. 
Etter omregulering vil det kunne bli ca 170 boliger totalt, syd for eksisterende 
eneboligbebyggelse. Med ca 5 kjøreturer/boenhet/døgn vil det bli en årsdøgnstrafikk på ca 
850 biler inn mot rundkjøringen, fra syd.  
 
Foreslått p-norm er lav, 1,2 parkeringsplasser per boenhet. Det er gangavstand til Årnes og 
kollektivtilbud, så det er grunn til å tro at en del vil velge bil eller sykkel.  

7.6 Støy 
Støyskjermen mot jernbanen vil gode forhold for boligene, og planlagt bruk av området vil 
ikke påvirke støynivået i området for øvrig.  

7.7 Naturverdier  
Planen får ikke konsekvenser for naturverdier da det er dyrkede arealer som bygges ut. 
Området er undersøkt av fagperson, og ingen spesielle verdier er funnet.  

7.8 Landskap og estetikk 
Området vil endres, fra landbruks- til boligområde. Sammenliknet med dagens 
reguleringsplan, vil en del av området få høyere bebyggelse, i form av blokker (4 etasjer med 
flate tak). Dette er en del av en pågående prosess i Årnes, der det allerede er bygget, og 
planlagt for utbygging på blant annet Drognesjordet. 
 
Boligene vil bli liggende på flaten langs Evangveien. Planlagte flerfamiliehus har 3 etasjer, 
noe høyere enn eksisterende tilliggende bebyggelse. Trysilhus flerfamiliehus har saltak og tre 
som fasadematerialer. De er lenger enn de få eneboligene som ligger i området, men har 
likevel et småhusuttrykk. Blokkene vil ha få et utseende tilsvarende blokker som allerede er 
bygget på Årnes, og som er regulert på Drognesjordet.  
 
De nye boligene vil ligge godt i landskapet og det blir god avstand opp til gården, slik at den 
fortsatt vil fremstå som en skikkelig landbrukseiendom.  

7.9 Arbeidsplasser 
Barnehage vil gi 10-20 arbeidsplasser.  
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7.10 Service 
Planområdet ligger tett opptil Årnes sentrum, så nye beboere vil naturlig benytte både privat 
og offentlig service i sentrum og andre steder i kommunen. Dette kan bidra til 
sentrumsutvikling.  

7.11 Barn og unge 
Det er fortau langs veien til skolene i Årnes samt idrettsplassen. Fortauet langs Øvre Hagaveg 
opparbeides i forbindelse med utbyggingen av Drognesjordet.  
 
Det er avsatt 3 nærlekeplasser for mindre barn, og 2 kvartalslekeplasser for litt eldre barn. 
Det er viktig å sikre gang-/sykkelvei til skolene og tilgangen til leke- og friarealer. Området 
har ikke tidligere blitt brukt til lek/fritid, så Årnes vil med den nye planen få et nytt tilbud. 
Det er også vektlagt stier, smett og gangveier som forbinder alle boligområdene.  

7.12 Økonomi/juridiske forhold  
Utbyggingen skal skje i privat regi.  

7.13 Endring fra gjeldende reguleringsplan 
En blanding av blokker og småhus gir større variasjon i boligstørrelser og -typer, og således 
botilbud til mange ulike grupper.  
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8 MEDVIRKNING  

8.1 Varsling 
Planen ble varslet 1. desember 2016 i avisa Raumnes og på kommunens hjemmesider. 
Samtidig ble det også sendt ut varslingsbrev til naboer og offentlig instanser. 13. desember 
2016 møtte forslagsstiller og plankonsulent naboer på tomta for eventuelle spørsmål. I alt 
kom det inn åtte varslingsuttalelser. 

8.2 Innkomne varslingsinnspill  
1. Norges vassdrags- og energidirektorat 05.12.16 
2. Jernbaneverket    07.12.16 
3. Statens vegvesen   19.12.16 
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.12.16 
5. Ruter     20.12.16 
6. Akershus fylkeskommune  30.12.16 
7. Hafslund nett    03.01.17 
8. Årnes vel    22.12.16 

 

8.3 Forslagsstillers oppsummering og vurdering av varslingsinnspillene  
 
1. Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE opplyser om at det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta 
tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. 
Både Plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til 
sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVE har retningslinjer som beskriver hvordan en kan 
ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som 
blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. 
 
NVE har ei sjekkliste som gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i 
reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. 
Sjekklista bør benyttes i ROS-analysen. Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista 
skal NVE ha planen på høring. 
 
Sjekklista tar for seg: Er det vassdrag i planområdet? Kan området være flomutsatt? Kan området 
være skredutsatt? Er det konsesjoner for vassdrags- eller energianlegg i området? 
 
Forslagstillers vurdering: 
Vi vil benytter oss av NVEs sjekkliste. Dette er aktuelt da området ligger i nærheten av Glomma- 
mellom 100 og 400 m fra elvebredden. Området ligger utenfor området som er flom- og 
jordskredutsatt. 
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2. Jernbaneverket 
Planområdet ligger langs Kongsvingerbanen, og vil være støyutsatt. Jernbaneverket ber om at videre 
planlegging gjøres i tråd med retningslinje for støy T-1442. 
 
Jernbaneverket ber også om ivaretakelse av byggegrense jf. Jernbanelovens § 10 og at dette 
markeres i plankart. 
 
Jernbaneverket forutsetter at tiltakshaver som del av ROS-analysen til planforslaget, gjennomfører 
en områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene i TEK10 kap. 7/PBL 
§ 28-1 om sikkerhet mot naturfare. Dersom det dokumenteres at det er skredfarlige masser, må det 
dokumenteres at det planlagte tiltaket ikke vil føre til økt fare for utglidninger/skred, setninger og 
erosjon som kan ramme jernbanen, dette gjelder både i anleggsfase og permanent». 
 
Det må videre kunne dokumenters hvordan overvann skal håndteres slik at Jernbaneverkets 
dreneringssystem ikke endres/belastes som følge av planlagt utbygging. Eventuelle 
risikoreduserende tiltak for å unngå forverrede dreneringsforhold eller erosjonsskader på/ved våre 
anlegg må inngå i geoteknisk vurdering og beskrives i reguleringsplanforslaget. Jernbaneverket har 
en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Støyskjerm er regulert i gjeldende plan for området, og det vil ikke bli gjort endringer på den. 
Byggegrense (30m fra nærmeste spors midtlinje) vil bli tegnet inn på plankartet. Problematikk rundt 
utsklidinger/skred og overvann vil bli undersøkt og vurdert. Nødvendige bestemmelser vil inkluderes.  
 
 
3. Statens vegvesen 
Statens vegvesen har merknader til varsel om oppstart av planarbeid som omhandler 
rekkefølgebestemmelser.  
 
 Rundkjøringen og kjøreveg 8 regulert i reguleringsplan for Drognesjordet skal være bygget 

før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor 
planområdet. 

 Eksisterende kryss mellom Evangvegen og fv. 478 skal fjernes før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage. Vi viser her også til 
rekkefølgebestemmelse 7 i reguleringsplanen for Evangtunet. 

 Avkjørselen til gbnr. 169/89,156 som er regulert stengt i reguleringsplan for Evangtunet skal 
fjernes og at gbnr. 169/89,156 skal få anlagt avkjørsel fra adkomstveg (Evangvegen) før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor 
planområdet. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 7 i reguleringsplan for Evangtunet. 

 Avkjørslene til gbnr. 169/50 og 169/57 som er regulert stengt i områdereguleringsplan for 
Drognesjordet skal fjernes og at gbnr. 169/50 og 169/57 skal få anlagt avkjørsel fra 
adkomstveg (kjøreveg 8) før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger 
og barnehage innenfor planområdet. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 2.4 i 
områdereguleringsplan for Drognesjordet. 
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 Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for rundkjøringen regulert i 
områdereguleringsplan for Drognesjordet før man kan starte på arbeidet med å bygge 
rundkjøringen. 

 
Forslagstillers vurdering: 
Alle rekkefølgekrav som Vegvesenet tar vil være oppfylt før forslagsstiller vil rekke byggestart på 
boliger innenfor dette planområdet. Bygging av boliger basert på gjeldende plan i nord har ivaretatt 
kravene.  
 
 
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Selv om området er regulert til boligformål tidligere og avsatt i kommuneplanen, forventer 
Fylkesmannen at området planlegges med høy arealutnyttelse, i tråd med de nye føringene for 
jordvern og tettstedutvikling i regional plan for areal og transport.  
 
Forslagstillers vurdering: 
Området får høyere arealutnyttelse med de planlagte blokkene.  
 
 
5. Ruter 
Området for den planlagte bebyggelsen ligger utenfor Årnes sentrum, har et begrenset 
nærkollektivtilbud, og vil ikke bygge opp under nasjonale målsettinger om økt tilrettelegging for 
kollektivtransport. Denne bebyggelsen vil derfor være basert på bilbruk. Ruter kan ikke se at denne 
utbyggingen bygger opp under overordnede føringer om en mer kollektivvennlig arealbruk. Ruter 
anbefaler derfor ikke flere boliger i dette området.  
 
Forslagstillers vurdering: 
Fjuk ligger 1,2 km fra togstasjonen på Årnes, der det går tog til Oslo 1-2 ganger i timen. Det er derfor 
sannsynlig å tenke seg at en del vil sykle/gå til toget ved pendling til Oslo. Avstanden er så kort, at det 
tidsmessig vil lønne seg å gå til toget, fremfor til nærmeste busstopp, for så å ta bussen 1-2 stopp inn 
til Årnes-sentrum. Barnehagen på området, der mange av barna i området trolig vil gå, ligger maks. 
200 meter fra alle boliger. Dette gjør det enklere for flere å velge å ta beina fatt fremfor bilen. 
Området er ikke godt dekket med kollektivtilbud som buss, men er allikevel godt knyttet til Stor-Oslo 
pendlingen via tog. 
 
 
6. Akershus fylkeskommune 
Fastslår at området har god kollektivdekning. Foreslår streng parkeringsnorm for at 
persontransportveksten kan tas med kollektivtilbud, gange og sykkel. 
Fylkesrådmannen mener det er viktig å legge opp til en høy arealutnyttelse. 
Nyere tids kulturminner: Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. 
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
Automatisk fredede kulturminner: Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til 
kulturminnelovens§ 9. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. 
Det opplyses om at selv om det ikke har blitt gjort funn pr. i dag, kan det dukke opp funn i fremtiden. 
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Fylkesrådmannen forventer at det blir tatt hensyn til barn og unges interesser. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Vi har lagt oss på en parkeringsnorm som er ganske streng; 1,2 plasser pr. boenhet. Dette fordi 
avstanden til Årnes sentrum er kort. Blokkleiligheter vil erfaringsvis tiltrekke seg en del 
enehusholdninger, så mange av beboerne der vil ikke ha bil, og i hvert fall ikke fler enn en.  
Arealutnyttelsen for området ble lagt høyere da blokkene i øst ble introdusert. Dette følger 
retningslinjene for arealutnyttelse. 
Barn og unges interesser blir prioritert gjennom gode ute- og oppholdsarealer, flere familievennlige 
boliger i samme område og kort vei til barnehage. 
 
 
7. Hafslund nett 
Hafslund nett informerer om byggegrenser og retningslinjer som følger av de eksisterende 
luftledningene som går over tomta, og høyspentledningen som ligger i grensen øst på tomta. 
Eventuelle endringer på eksisterende anlegg må meldes Hafslund nett i god tid før omleggingen er 
ønsket utført. Eventuelle nye kabler eller luftledninger som erstatter de gamle må minimum ha 
overføringskapasitet som tilsvarer dagens kapasitet. 
 
Hafslund nett har ingen nettstasjon innenfor planavgrensningen, og det kan bli behov for å etablere 
en ny. Det avhenger av effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber forslagstiller om å oppgi 
hvilket effektbehov planområdet har. Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må 
være av en slik størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). 
Dette innebærer at det kan bli behov for et areal på inntil 25 kvm (ca. 5 m x 5 m). Nettstasjonen skal 
stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og 
lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet 
trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og 
utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre optimal 
strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet 
akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny 
bebyggelse. 
 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. 
 
Hafslund Nett ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Luftledningene og høyspentledningen legges i bakken, og det vil trolig skje trinnvis, tilpasset 
utbyggingstakten på hele Evangtunet/Fjuk. Ønsket kapasitet på strøm og plassering av nettstasjon vil 
bli tatt opp med Hafslund når planleggingen går et steg videre. 
 
 
8. Årnes vel 
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I henhold til gjeldende reguleringsplan skal det under jernbanen etableres gang-/sykkelvei som 
knyttes til gang-/sykkelvei langs Glomma. Det forutsettes at dette utføres som et element i det videre 
arbeidet med utbyggingen av Fjuk. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Det bygges ikke gangvei i tråd med gjeldende reguleringsplan. Utsnitt av tegning under viser 
byggesøkt og godkjent veiplan.  
 

 
 


