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BYGGEHØYDER, FJERN-  OG  NÆRVIRKNINGSANALYSE :  
 
Overordnede ”føringer”. 
Det er blitt lagt stor vekt på vurdering av høyder i planprosessen for ÅrnesKvartalet. I 
gjeldende KDP-Årnes er også høydeproblematikken viet stor oppmerksomhet, og er spesielt 
omtalt under §3.1 ”Årnes sentrum – senterområde, § 3.1.2 ”Byggehøyder”. Der anføres det at 

innenfor felt S3, S4, S5 og S6 kan det tillates byggehøyder på inntil 5 etasjer innenfor deler av 
feltene. 
 
Det forutsettes at ”…inntil 5 etasjer og punktvis høyere, forutsatt omfattende faglig 
dokumentasjon og vurdering i reguleringsprosessen på at valgt løsning bidrar positivt til 
arkitektonisk utforming og stedsutviklingen.”. 
 
Når en legger vurderingene i KDP’en til grunn for utarbeidelse av detaljplandokumentet, er 

det naturlig først og fremst å slå fast at førende høydevurderinger i gjeldende KDP åpner for 
byggehøyder på 5 etasjer innenfor S3-S6. Dette i seg selv er et viktig utgangspunkt, og for-
utsetningene som gjelder, er knyttet til ”…omfattende faglig dokumentasjon og vurdering…”.  
 
Denne formuleringen er interessant ut fra et en da må forutsette at KDP’ens tekst bygger på 
en oppfatning av at 5 etasjer generelt er en grei ”tilpasningshøyde” til den eksisterende be-
byggelsen innenfor disse områdene i sentrum.  
Dette betyr også at svært mye av den generelle kritikken rundt byggehøyder i sentrum vil 
bortfalle, da det åpenbart er tillatt å bygge 5 etasjer under visse forutsetninger. Kravet til gode 
løsninger tilpasset omgivelsene, er nedfelt i bestemmelsene, og vil da naturlig bli praktisert 
gjennom byggesak. Ut fra dette som utgangspunk må det være tillatt å slå fast uten ytterligere 
diskusjon, at 5 etasjer er akseptert som byggehøyde i sentrum, i denne sammenheng innenfor 
det aktuelle planområdet i S3. 
Det mest interessante i denne sammenheng er imidlertid KDP’ens åpning for ”…punktvis 

høyere…”, og som med dette tilkjennegir at høyere bygg enn 5 etasjer anses som en reell 
mulighet innenfor områdene S3-S6 i sentrum.  
 
Den nylig presenterte Fortettings-analysen for Årnes fra AsplanViak, tar opp byggehøyder 
under pkt 4.3 ”Gjeldende bestemmelser”, hvor en viser til gjeldende KDP’s tillatte bygge-
høyder. I sitt snitt B-B, som nærmest ligger gjennom ÅrnesKvartalet, viser Asplan Viak ny 
bebyggelse trukket opp til 8 etasjer, og kommenterer det med følgende : ”Byggene er punktvis 

trukket opp til 8 etasjer som en tolkning av bestemmelsenes ordlyd : ”punktvis høyere”.”. 
Under pkt 4.5 ”Vurdering av byggehøyder innenfor sentrumsavgrensningen – 8 etasjer”, sier 

Fortettingsanalysen at 8 etasjer vil ligge med gesims ca. c+157,0 meter. Denne høyden (8 
etg.) vil være spesielt positiv, vurdert ut fra områdets sentralitet. Ut fra et fjernvirknings-
synpunkt vil imidlertid denne høyden kunne oppfattes som negativ.  
Denne vurderingen anses da å være basert på en massiv 8-etasje bebyggelse innenfor hele 
Delområdet 1 slik snittet viser, og vil rimeligvis få en mer nyansert anbefaling når en vurderer 
løsninger med varierte byggehøyder innenfor delområdet. 
 
Foreløpig oppsummering vedr. byggehøyder. 
Høydeangivelsene slik de fremkommer gjennom gjeldende KDP, og senere gjennom 
Fortettingsanalysen for sentrum som vist i drøftingen over, blir derfor et viktig ”bakteppe” for 

vurderingene av aktuelle byggehøyder i planforslaget. Diskusjonen om det er ”forsvarlig” 
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med punktvise byggehøyder opp mot 8 etasjer i delområder i sentrum, vil åpenbart bli 
”terminert” basert på disse dokumentene som en kan referere til her. 
Det aktuelle spørsmålet er hvor stor andel som kan være punktvis høyere, og hvordan en skal 
utforme detaljreguleringsplanens bestemmelser slik at en oppnår tilstrekkelig grad av varierte 
byggehøyder i planområdet. 
 
 
PLANFORSLAGETS  LØSNINGSMÅTER :  
 
Høydevurderinger. 
Plankonsulent har i stor grad sammenfallende synspunkter med det som fremkommer i KDP-
Årnes og i Fortettingsanalysen. Kort oppsummert betyr det : 

- generelt er 5 etasjer akseptabelt innenfor S3-området 
- punktvis tåler S3-området opp mot 8 etasjer 
- variasjoner i byggehøyder er vesentlig 
- viktig å høydetilpasse mot eksisterende bebyggelse i S1-området 

 
Plandokumentet viser at byggeområdet er inndelt i 7 ulike formålsområdet (BBFK1-BBFK7) 
for bolig/forretning/kontor. Innenfor disse områdene er det definert fem ulike byggehøyder fra 
3 til 7 etasjer. Dette medfører at ÅrnesKvartalet vil få en bygningsstruktur med svært varierte 
byggehøyder med en makshøyde på 7 etasjer. Tiltakshaver og plankonsulent anser at be-
byggelsen slik den er tenkt utformet, er godt tjent med å avsluttes innenfor 7 etasjeplan samt 
takterrasse på toppen.  
 
De lavere høydene er konsentrert om tilpassing til S1-området med 3-4 etasjer langs 
Jernbanegatas nordside. De større høydene er lagt ut mot ytterpunktene langs Jernbanegatas 
østside, hvor det eksisterende høydedraget blir liggende som ”bakvegg” for bebyggelsen. 
Det er benyttet lavere høyder i den del av bebyggelsen som fører innover mot innerområdet av 
S3, dette for å gi et mer åpent og vennlig adkomstareal uten store høyder. Dette medfører også 
at Amfisenteret med sin ”mellom-høyde” vil ballansere den nye bebyggelsen på en god måte i 
krysningen mellom Jernbanegata og Rådhusgata. 
Det har vært noe ulik oppfatning mellom tiltakshavers plankonsulent og administrasjonen om 
det er riktig å plassere den høyere delen av bebyggelsen inn i sydhjørnet mot Amfisenteret. 
Plankonsulent har drøftet dette med skisseløsninger, se nedenfor, og anser at det riktig er å 
trekke høy-byggdelen nordover. Da unngår en at ”porten” inn til innerområdet i sentrum blir 
overskygget av høybygget. En slik plassering medvirker til sterk demping av høydevirkningen 
fra gate-nivå, og vil bidra svært positivt i et nærvirkningsperpektiv. Ut fra dette har 
tiltakshaver valgt å opprettholde den tilbaketrukkede plasseringen av den ”punktvis høyere” 

delen.     
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I prinsippet bygges høydene opp langs Jernbanegate fra Sport 1 og østover langs gateløpet 
mot Lilandgården. Eksist. bebyggelse trappes opp en etasje fram til og med Lilandgården som 
da tillates med inntil 4 etasjer. Derfra overtas ny bebyggelse fra gateplan med to 
næringsetasjer med store etasjehøyder som da vil tilpasse seg gesimsen i Jernbanegatas 
stasjonsbymiljø på 3-4 etasjer.  Videre oppbygging baserer seg på en tilbaketrukket 
leilighetsdel i to nye etasjer som viderefører opptrappingen, og knytter seg til nytt trappehus 
og byggets høyeste del mot Jernbanegatas østside. Høybyggdelen på 7 etasjer trappes ned 
sørover til fem etasjer, og avsluttes mot Amfi og Bunnpris med de to næringsetasjene. 
 
Denne vekslingen i byggehøyder er sikret gjennom formålsområder i plankart og regulerings-
bestemmelser, og er med på å gi meget god variasjon i bygghøydene samtidig som den sikrer 
et tilbaketrukket høypunkt. 
 
 
Fjernvirkning. 
Det er vedlagt et landskapssnitt fra elveparkområdet nedenfor stasjonsbygningen, og opp 
gjennom sentrum. Snittet viser en siktlinje fra elva og innover i sentrum som i svært stor grad 
følger de eksisterende byggehøydene, og avslutter mot topp gesims på høyeste del innenfor 
planområdet. Dette betyr i praksis at det visuelle bilde av sentrum fra elvekanten ikke vil bli 
forstyrret av den regulerte maxhøyden for ny bebyggelse. 
Det samme snittet viser en siktlinje fra Droggedalsvegen og vestover inn mot sentrum. Heller 
ikke fra denne siden vil høydelen av ny bebyggelse rage opp over høydedraget opp mot 
kirken. Siktlinjen tangere bakkekammen, og fortsetter fram mot maksgesims for høybygget. 
 
Begge disse siktlinjene i terrengsnittet viser at regulert maxhøyde for ny bebyggelse ikke vil 
”true” kirken som det overordnede høypunktet i sentrum. Dette kommer også klart til uttrykk 

gjennom fotomontasje, bilde 1, sett fra Årnesbrua på vestsiden av Glomma. Kirken er fortsatt 
det dominerende punktet på høydedraget opp fra sentrum. 
Terrengsnitt A-A som er lagt gjennom den østre delen av sentrum, og viser ny bebyggelses 
ulike høyder i relasjon til kirken og øvrig bebyggelse på høydedraget opp mot kirken. 
Regulert makshøyde ligger mer enn 27 meter lavere en kirken, og den midlere delen på fem 
etasjer representerer omtrent gjennomsnittet av høydestuasjonen i bakenforliggende 
bebyggelse. Den samme situasjonen viser seg også i terrengsnittet B-B i nordsyd-retning. 
 
 
Nærvirkning.  
Årnes sentrum har vokst fram rundt de to hovedadkomster, en fra nordøst og en fra sydøst, nå 
benevnt som Jernbanegata og Skolegata, begge med endepunkt på ”Tomta” ved jernbane-
stasjonen. De to innfartsveiene forbindes i nedkanten av ”Salemsskauen”, - og vi har Årnes. 
Bebyggelsen vokser fram langs disse veiene som etter hvert blir ”gater” med hus på begge 
sider.  



                                                                Detaljregulering ÅrnesKvartalet                                                     
 _________________________________________________________________________________________ 

 

ROMERIKE  ARKITEKTER  AS 
2150 Årnes - Norway 

 Telf.: 0047 63901355      Fax : 0047 63901797 

Årnes sentrum preges av å ha vokst fram langs adkostveier lik de aller fleste små ”stasjons-
byer”. Det betyr også et det er mer naturgitte enn menneskeskapte forhold som har formet 
tettstedets fysiske struktur. Det har for eksempel ingen mening å snakke om ”akser” i 

byplanmessig sammenheng tilknyttet slike småsteder. Bortsett fra at kirken gjerne blir 
liggende på et høydedrag, hvis et slikt finne, så er det øvrige i stor grad preget av tilfeldig-
heter. 
 
Dette betyr også at tradisjonelle siktlinjer i sentrumsstrukturen lett blir irrasjonelle momenter. 
Man vil lettest oppfatte dette ved at gatestrukturen, det vil si den ”to-dimmensjonale” gate-
situasjonen blir viktigere en den ”tre-dimmensjonale” byorganismen, på slike småsteder. 

Årnes har sitt fortrinn her ved at det er etablert en sterk og robuste gatebruksplan. Denne 
strukturen holder sentrum sammen, og danner grunnlag for den nye bebyggelsen. 
 
 
Når en derfor skal vurdere konsekvensene av ny bebyggelse og nye bygghøyder i et nær-
virkningsperspektiv, er det viktigst å gjøre vurderingen basert på gatestrukturen. Hvordan ser 
bebyggelsen ut fra ulike ståsted i gatenettet ?  
Plankonsulent har ut fra en slik vurdering lag ny bebyggelse med aktuelle byggehøyder inn i 
fotomontasjer sett fra fotgjengernivå på gateplan. Det er fra denne posisjonen bebyggelsen 
oppleves i nærmiljøet. Ut fra disse 3D-montasjene vurderer plankonsulent at den påtenkte be-
byggelsen har et godt stedstilpasset bygningsmessig uttrykk. Planen viser en høydevariasjon 
som både ivaretar stasjonsbyproblematikken tilknyttet S1-områdene, men som også viser 
egenart og selvstendighet ved en markant høydevirkning. 
 
Det vises til vedlagte fotomontasje av bebyggelsen fra gatenivå. 
 
 
OPPSUMMERING :  
 
Detaljreguleringsplanen med tilhørende bestemmelser anses av plankonsulent godt å ivareta 
og tilpasse seg de nødvendige hensyn som er nedfelt i gjeldende KDP-Årnes, og også i all 
hovedsak tar opp i seg momentene i Fortettingsanalysen for sentrum. De foreslåtte høyde-
variasjonene anses å være grundig gjennomgått og analysert både i fjern- og nærvirknings-
sammenheng i avsnittene over, og bør kunne fungere godt som grunnlag for cotesettingen av 
maksgesimsene i planbestemmelsene.  
 

 


