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NES KOMMUNE 

 

Reguleringsbestemmelser for 

 

Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. 
 

 

Reguleringskart er datert 04.04.2017, sist revidert 08.06.2017 

Reguleringsbestemmelser er datert 13.06.2017 

PlanID : 023616033 

 

Reguleringsplan og bestemmelser er vedtatt i kommunestyret i møte ………… 

 

 

 

_______________________ 

Dato, ………., Ordfører (sign) 

 

 

 

Formål med detaljreguleringsplanen. 
Detaljreguleringsplanen skal tilrettelegge for etablering av bolig, forretning, kontor, og 

parkeringskjeller, samt gi føringer for etablering av en god intern trafikksituasjon for gående 

og kjørende i planområdet. 

 
 

§ 1 AVGRENSNING  
 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 04.04.2017. 

 

 

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til følgende formål : 

 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

- Bolig/forretning/kontor  BBFK1 – BBFK7 

 - Renovasjonsanlegg      BRE1  

 

       

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- Kjøreveg, felles    f_SKV1 – f_SKV3 

- Fortau, offentlig    o_SF1 – o_SF2 

- Fortau, felles   f_SF3  

- Gatetun, felles      f_SGT1 – f_SGT5 

- Gatetun, offentlig      o_SGT6 

- Parkering, offentlig       o_SPA1 – o_SPA2 

- Sykkelparkering, offentlig   o_SPP1 – o_SPP2 

- Sykkelparkering, felles   f_SPP3 – f_SPP4 
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§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

3.1 Tekniske anlegg. 
Brukstillatelser innenfor planområdet gis ikke før tekniske anlegg som er nødvendig for 

utbyggingen er etablert. Dette gjelder anlegg for elektrisitetsforsyning, felles interne gatetun, 

veg- og parkeringsanlegg, avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg og anlegg for overvanns-

håndtering for ny bebyggelse i planområdet. Nedgravde renovasjonssystemer anses også som 

tekniske anlegg.  

 

3.2 VA-anlegg.  

Før utbygging av tekniske anlegg igangsettes i planområdet, skal byggeplaner for VA-anlegg 

og kommunale gate- og veganlegg som blir berørt av utbyggingen, være oversendt kommunen 

for gjennomsyn.  

Ved etablering av tekniske anlegg skal kommunens retningslinjer følges : VA-norm for Øvre 

Romerike, Hovedplan Vann, Avløp og Vannmiljø (Overvann, s 21). 

Før igangsetting skal det være klart om det er behov for utskifting av kulvert for Drogga 

gjennom planområdet. 

Skader som oppstår på allerede eksisterende VA-anlegg, som det er naturlig å anta at skyldes 

arbeidene som omfattes av denne reguleringsplanen, utbedres på utbyggers regning. Tilstand 

på kulvert skal dokumenteres ved endt arbeider, og etter 5 år. 

 

3.3 Utredning av trafikkstøy. 

Trafikkstøy skal behandles i henhold til T-442/2012 for bebyggelsen i planområdet. 

Senest ved IG-søknad skal det foreligge støyfaglig vurdering i h.h. til kommuneplanens 

arealdel for Årnes sentrum, §3.8 ”Avvikssone for støy”. 

 

3.4 Geotekniske forhold. 
Geoteknisk rapport utført av Løvlien Georåd AS, datert 22.12.16, skal gjelde for grave- og 

fundamenteringsarbeider i planområdet.  

Rapportens hovedinnhold beskriver pelefundamentering på fjell, med mulighet for 

sålefundamentering på deler. Det er ikke indikasjon på kvikkleire. Det må ikke graves vekk 

masser mellom byggegrop og skråning i øst. Tiltaket kan gjennomføres med tilfredsstillende 

områdestabilitet. 

 

3.5 Utearealer. 
I forbindelse med byggesøknad skal det utarbeides detaljert utomhusplan for planområdet. 

Alle felles og offentlige utearealer innenfor planområdet, så som kjøre- og parkeringsarealer, 

gatetun, fortausarealer og beplantningssoner som blir berørt av, eller tilhører det aktuelle 

tiltaket, skal være utført i h.h. til utomhusplanen før det gis brukstillatelse for tiltaket. 

Materialvalg i eksisterende gatebruksplan skal være bindende for utførelse av utearealene. 

 

3.6 Leke- og uteoppholdssoner.  
Leke- og uteoppholdssoner innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis 

ferdigattest for boliger i planområdet.  

 

3.7 Riggarealer.  
Under kortere eller lengre byggeperioder for tiltak innenfor BBFK3-7 i planområdet, hvor det 

vil være liten eller ingen tilgang på riggplass, kan det etter nærmere avtale med kommunen 

tillates å stenge deler av Jernbanegata for gjennomkjøring, og benytte dette arealet til 

riggplass. Slik avtale skal foreligge senest ved første IG-søknad. 
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3.8 Opphevelse av dispensasjon for delregulering.  
Dispensasjon for delregulering for gnr/bnr 168/179, gitt ved formannskapsvedtak av 

18.10.2016, oppheves ved dato for vedtak av denne detaljreguleringsplanen.  

 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER   
 

4.1 Plankrav. 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak/rammesøknad skal det vedlegges utomhusplan 

i målestokk 1:200 som viser detaljutforming for opparbeidelse av alle ubebygde arealer med 

kotesatte høydeangivelser, overflatetyper, parkeringsplasser, kjøreveger/avkjørsler og 

gangarealer, samt beplantning og belysning. Det skal også vises utforming av nærleksarealer 

tilknyttet takterrassearealer, jmf. §5.4. 

Toppdekke på alle kjøreveger, fortau og gatetunarealer i planområdet skal tilsvare gatebruks-

planens materialkvalitet, og samordnes mot tilstøtende arealer.  

Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske og landskapsmessige utformingen. 

 

4.2 Utnyttelsesgrad. 

Utnyttelsesgraden beregnes som maks % BYA innenfor formålsområdet. 

 

4.3 Uteoppholdsarealer. 

Innenfor planområdet avsettes minimum 25 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Arealene 

fordeles på balkongarealer og felles takterrassearealer.  

Minimum 180m2 av uteoppholdsarealene skal utformes som nærlekssoner. Nærlekssonene  

skal tilrettelegges for bruk av barn med nedsatt funksjonsevne.  

Utforming av uteoppholdsarealene skal vises i utomhusplan, jmf. §4.1 Plankrav. 

 

4.4 Byggehøyder. 

Maksimale byggehøyder fastlegges ved kotesatte gesimshøyder i kombinasjon med etasjetall 

innenfor angjeldende gesimshøyde. 

Maks gesimshøyder varierer i planområdet, og er bundet til de ulike formålsområdene som er 

angitt i plankartet. 

Maksimal gesimshøyde for heis-/trappehus og leveggsløsninger tilknyttet takterrassearealer, 

angis som plusshøyder ut fra toppetasjens maksimale gesimshøyde. 

 

4.5 Byggegrense. 

Byggegrenser er angitt i plankartet med grenselinjer for reguleringsformål. Byggegrense for 

parkeringskjeller er anmerket i plankartet, og tillates å gå utenfor formålsgrensen for 

bebyggelsen over.  

Letak over innganger og nedkjøringsrampe til parkeringskjeller er markert med 

bestemmelsesgrense, og tillates å gå utover formålsgrensen for bebyggelsen. 

Balkonger for leiligheter kan ligge inntil 1 meter utenfor byggegrensen. Utstillingsmontere 

som beskrevet i §4.6 Bebyggelsen, kan ligge inntil 0,3 meter utenfor byggegrensen. 

 

4.6 Bebyggelsen. 

Det skal vektlegges at bebyggelsen får et tidsmessig arkitektonisk uttrykk. Valgte løsninger 

skal også bidra positivt til arkitektonisk utforming og stedsutvikling.  

Den del av bebyggelsen i formålsområdene BBFK1, BBFK2 og BBFK3 som gjelder 

ombygging eller nybygg, og som ligger innenfor sentrumsområdets felt S1 (jmf. kdp09), skal 

i material- og fargebruk tilpasses omgivelsene og særpreget i den verneverdige bebyggelsen 

innenfor S1.  
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Hovedmaterialer i fasader er trepaneler, teglforblending, glass- og platematerialer. 

Bebyggelsen skal ha flate tak. Alle synlige takflater som ikke er terrassearealer skal ha 

sedumdekke som toppskikt. 

Arealer på gateplan skal ha vindusløsninger og skal gis et ekstrovert uttrykk. Lengre fasade-

arealer hvor bakenforliggende funksjoner ikke har vindusfelter, skal utformes med utstillings-

montere i vegglivet der hvor dette er naturlig. 

Det skal tilstrebes en god og enhetlig utforming av gatetunarealene innenfor planområdet med 

materialkvalitet som tilsvarer eksisterende gatebruksplan. 

 

4.7 Parkering. 

Som parkeringsnorm for planområdet skal gjelde minimum en biloppstillingsplass pr. 

boenhet. Av totalt antall parkeringsplasser skal 5% være HC-tilpasset. Beboerparkering skal 

løses i felles parkeringskjeller.  

Det skal tilrettelegges for å kunne etablere ladepunkter for elbil i parkeringskjeller.  

Det skal avsettes 2 stk HC-tilpassede gjesteplasser i parkeringskjeller.  

For øvrig skal det ikke avsettes spesifikke gjesteparkeringsplasser innenfor planområdet.  

Det skal avsettes 2 sykkelparkeringer pr. boenhet, hvorav en av plassene løses innenfor eget 

bodareal. Øvrige del avsykkelparkeringen skal avsettes som eget areal i del av parkerings-

kjelleren. 

Parkering for nybygde næringsarealer skal avsettes med 0,5 bilplasser og 2 sykkelparkeringer 

pr. 100m2 netto forretnings-/kontorarealer.  

 

4.8  Trafikkmønster.  
Hovedadkomst til indre del av planområdet skal etableres via avkjørsel fra Rådhusgata slik 

som markert i plankartet. Avkjørselen, f_SKV1, er to-veis, og knytter seg også til ned-

kjøringsrampen til kjellerparkeringen. Videre kjøreareal inn i planområdet, f_SKV2, er to-veis 

rettet med 5,75 meters kjørebredde. På den andre siden av kjørevegen etableres et  

gatetunareal, f_SGT1, i 4,25 meters bredde.  

Løsningen sikrer inn- og utkjøring fra parkeringskjeller mot Rådhusgata, samt at den sikrer 

to-veis kjøretrafikk inn i området.  

I indre del av planområdet reguleres det et felles kjørevegareal, f_SKV3. Dette arealet skal 

tilrettelegge for en fleksibel kjørevegtilknytning til og fra gbnr 168/59. Det legges også inn et 

stoppfelt for av/på-stigning langs fortauet f_SF3. 

Mellom feltet, f_SKV2, og det indre kjørearealet, f_SKV3, skal det etableres et bredt, og 

opphøyet overgangsfelt, f_SGT2, for å sikre en trygg og oversiktelig situasjon for gående. 

Kjørearealene skal skilles med kantstein mot gangarealene for å unngå kjøretrafikk på 

gatetun. 

 

4.9 Universell utforming. 

Alle uteområder og adkomstforhold skal tilfredsstille kravet til universell utforming, og sikre 

tilgjengelighet for alle. 

 

4.10 Renovasjon. 

Det skal etableres en felles renovasjonsløsning for boligene i planområdet. Løsningen skal 

baseres på et nedsenkbart containersystem hvor synlig nedkastdel kan styres med kortlås-

system. Type containersystem skal velges i samråd med renovasjonsselskapet.  

 

 

4.11 Nettstasjon. 
Ny nettstasjon tillates etablert innenfor BBFK på bakkeplan med adkomst via fortau fra 

Jernbanegata. Nettstasjon i bygg skal tilfredsstille bygningstekniske krav i h.h. til RENblad 
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6002, og detaljplasseres i samarbeid med nettleverandør. Ut fra at nettstasjonen plasseres i 

bygningsmassen, er det ikke vist formålsområdet for tiltaket. 

 

4.12   Fjernvarme.  
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeleverandør. Tilknytningsplikt 

er hjemlet i kommunalt vedtak. Fjernvarme skal benyttes til oppvarming på hensiktsmessig 

måte utviklet i samarbeid med fjernvarmeleverandøren. 

 

4.13 Kulturminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal melding om funn straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, 

jmf. Lov om kulturminner §8, annet ledd. 

 

 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

5.1 Bolig/forretning/kontor, BBFK1-7. 

Bebyggelsen er inndelt i 7 separate formålsområder.  

Det ligger parkeringskjeller under deler av bebyggelsen, byggegrenser for parkeringskjelleren 

er vist i plankartet.  

Boligformålet starter fra og med 3. etasjeplan. 

Det skal etableres takterrasser over BBFK5 og BBFK7. Takterrassearealet skal avsluttes med 

rekkverksløsning som ligger minimum 1,5 meter innenfor byggeformålets ytterveggsliv. 

Eksisterende takterrasse-/balkongareal innenfor BBFK1 tillates opprettholdt og kan utvides 

innenfor formålsgrensen. 

 

5.1.1    Grad av utnytting.  
Tillatt bebygd areal for BBFK1-7 er BYA=100%. 

 

5.1.2  Byggehøyder.  
For BBFK1 og BBFK2 kan det tillates ombygging, nybygg og tilbygg med byggehøyder på 

inntil 4 etasjer.  

 

For deler av feltene BBFK 1 og BBFK2 kan det tillates byggehøyder på inntil 5 etasjer og 

punktvis høyere. Dette forutsatt omfattende faglig dokumentasjon og vurdering i forbindelse 

med byggesak på at valgte løsning bidrar positivt til arkitektonisk utforming og 

stedsutvikling. 

 

For BBFK3 og BBFK4 gjelder maks gesims cote +139,50 meter, begrenset til 3 etasjer. 

For BBFK5 gjelder maks gesims cote +145,50 meter, begrenset til 4 etasjeplan. 

For BBFK6 gjelder maks gesims cote +148,50 meter, begrenset til 5 etasjeplan. 

For BBFK7 gjelder maks gesims cote +154,50 meter, begrenset til 7 etasjeplan. 

Trappe og heishus tilknyttet BBFK7 tillates å videreføres for etablering av adkomst til tak-

terrasse på dekke over BBFK7.  

Levegg på takterrasse over BBFK7 tillates mot Jernbanegata i øst, og med høyde inntil 2,1 

meter over maks gesims for BBFK7. Levegg skal ligge med minimum 7,0 meters avstand fra 

vegglivet mot Jernbanegata. 

 

Ny bebyggelse innenfor senterområdet (S1) skal: 

I formspråk, dimensjonering, volumoppbygging og material-/fargevalg tilpasses omgivelsene 

og særpreg i eksisterende verneverdig bebyggelse. Bebyggelsen skal utformes som adskilte og 

selvstendige bygninger. 
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5.2 Renovasjonsanlegg, f_BRE1. 

Renovasjonsanlegg f_BRE1 er felles for boenheter innenfor BBFK1-7. 

 

5.3  Nærlekareal.  
Det skal avsettes nærlekareal på takterrassen over BBFK5. Minimum 25% av arealet skal 

plasseres slik at det har sol ved jevndøgn kl 15:00. Nærlekarealet skal ha huskestativ, 

sandleksone, klatreapparat og sittegruppe, og skal også tilrettelegges for bruk av barn med 

nedsatt funksjonsevne. Det skal benyttes både myke og harde overflater på dekkearealene i 

nærlekområdet. 

 

BESTEMMELSESOMRÅDER  
 

5.4 Bestemmelsesområde #1-Kjørerampe til parkeringsetasje.  
Kjørerampe er felles adkomst til parkeringskjeller for leilighetene i BBFK3-7. Kjøreadkomst 

til rampe tillates over gatetunarealet f_SGT1. Kjørefeltet skal markeres med eget topplag som 

skiller seg fra øvrig del av f_SGT1. 

 

5.5  Bestemmelsesområde #2-Letak ved inngang.  
Letak ved inngangssone til hovedtrapperom tillates å gå ut over del av gatetunarealet o_SGT6 

med inntil 5 meter. 

 

5.6 Bestemmelsesområde #3-Letak ved inngang.  
Letak ved inngangssoner til BBFK1 og BBFK4 tillates å gå ut over del av gatetunarealet 

f_SGT1 som vist i plankartet. 

 

5.7  Bestemmelsesområde #4-Næringsparkering.  
Det er avsatt areal på første etasjes plan for felles næringsparkering for BBFK3-7. 

Kjøreadkomst til parkeringsarealet tillates over f_SGT1. Kjørefeltet skal markeres med eget 

topplag som skiller seg fra øvrig del av f_SGT1. 

 

5.8 Bestemmelsesområde #5-Stoppsone for av- og påstigning.  
Det er avsatt et kjøreareal innenfor f_SKV3 som skal benyttes til stoppsone for av- og 

påstigning. Kjørefeltet skal markeres med eget topplag som skiller seg fra øvrig del av 

f_SKV3. 

 

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

6.1 Kjøreveg, f_SKV1. 
Kjøreveg f_SKV1 er felles adkomstveg fra Rådhusgata til planområdet. Det tillates 

kjøreadkomst fra f-SKV1 over f_SGT1 til bestemmelsesområde #1-Kjørerampe til 

parkeringsetasje.  

 

6.2 Kjøreveg, f_SKV2.  
Kjøreveg f_SKV2 er felles adkomst fra f_SKV1 og inn i planområdet. 

 

6.3   Kjøreveg, f_SKV3. 

Kjøreveg f_SKV3 er felles adkomstvei fra planområdet til gnr/bnr 168/59, og tilsvarende er 

f_SKV3 felles adkomstvei fra gnr/bnr 168/59 til planområdet. 

 

6.4 Fortau, o_SF1. 
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Fortau o_SF1 er offentlig fortausareal mot Jernbanegata og Rådhusgata. Søndre del mot 

Rådhusgata skal merkes som oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, og ha toppdekke som 

skiller seg fra det øvrige fortausarealet for o_SF1. 

Fortauet skal ha permanente beplantningssoner i h.h. til utomhusplan, jmf. §4.1 Plankrav.  

 

6.5   Fortau, o_SF2.  
Fortau o_SF2 er offentlig fortausareal mot Jernbanegata.  

Fortauet skal ha permanente beplantningssoner i h.h. til utomhusplan, jmf. §4.1 Plankrav.  

 

6.6 Fortau, f_SF3.  
Fortau f_SF3 er felles fortau for brukere av planområdet. Det skal være kantstein mellom 

fortau f_SF3 og kjøreveg f_SKV3. 

 

6.7 Gatetun, f_SGT1. 

Gatetun f_SGT1 er felles gatetunareal for BBFK1-7 og for brukere av planområdet. Det 

tillates kjøreadkomst over gatetunarealet f_SGT1 fra f_SKV1 til bestemmelsesområde #1-

Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller, og fra f_SKV2 over f_SGT1 til bestemmelsesområde 

#4-Næringsparkering. 

Gatetunet skal ha møblerings-, beplantnings- og belysningssoner. Det skal være kantstein 

mellom gatetun f_SGT1 og kjørevegene f_SKV1 og f_SKV2. 

 

6.8 Gatetun, f_SGT2. 

Gatetun f_SGT2 er felles gatetunareal for BBFK1-7 og brukere av planområdet, og skal 

utformes som opphøyet overgangsfelt mellom f-SGT1, f_SF3, og gbnr 168/59. Det tillates 

envegs kjøreadkomst fra f_SKV2 til f_SKV3 over gatetunarealet f_SGT2.  

 

6.9  Gatetun, f_SGT3. 

Gatetun f_SGT3 er felles gatetunareal for BBFK1-7, for gnr/bnr 168/179 og for brukere av 

planområdet. Det tillates vare- og flyttetransport innenfor gatetunarealet f_SGT3.  

Gatetunet skal tilrettelegges med åpen tilgang mot tilgrensende eiendommer utenfor plan-

området. Gatetunet tillates å ha mindre møblerings- beplantnings- og belysningssoner. 

 

6.10   Gatetun, f_SGT4.  
Gatetun f_SGT4 er felles gatetun for BBFK1-7 og for brukere av planområdet. Gatetunet skal 

opparbeides som en brukervennlig grøntsone med høystammede trær og beplanting i h.h. til 

utomhusplan, jmf. §4.1 Plankrav. Det skal tas spesielt hensyn til at materialvalgene innenfor 

f_SGT4 skal tåle slitasje ved bruk. 

 

6.11   Gatetun, f_SGT5.  
Gatetun f_SGT5 er felles gatetun for BBFK3, og skal benyttes til etablering av trinnfritt 

adkomstareal til BBFK3. 

 

6.12   Gatetun, o_SGT6.  
Gatetun o_SGT6 er offentlig gatetun som tillater sydrettet kjøreadkomst fra Jernbanegata for 

renovasjonstransport, vare- og flyttetransport. Gatetunet skal merkes med oppstillingsplass for 

utrykningskjøretøy. Arealet skal ha toppdekke som skiller seg fra fortausarealet for o_SF1. 

 

6.13  Parkering, o_SPA1-2. 

Parkering o_SPA1 og o_SPA2 er offentlig kantparkering mot Jernbanegata. 

 

6.14  Sykkelparkering, o_SPP1-2.  

Sykkelparkering o_SPP1-2 er offentlig sykkelparkering.   
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6.15 Sykkelparkering, f_SPP3-4.  

Sykkelparkering f_SPP3-4 er felles sykkelparkering for brukere av planområdet.  

 


