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Detaljreguleringsplan ÅrnesKvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. 

PlanID : 023616033 

  

PLANBESKRIVELSE. 

Korrigert i henhold til formannskapets vedtak av 23.05.2017 

 

Bakgrunn. 

 

Forslagsstiller : Drogvin AS 

 

Plankonsulent : Romerike Arkitekter AS 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av blandet formål bolig, 

forretning, kontor og parkeringskjeller, samt å gi føringer for etablering av en god intern 

trafikksituasjon for gående og kjørende i planområdet. 

 

 

Planområdet.  

Planområdet ligger innenfor S1/S3-området i KDP- Årnes, og avgrenses av Jernbanegata mot 

nord og øst, og mot Rådhusgata i sydvest. Plangrensen går langs ”Øvre Søndre” (Bunnpris-

bygget) inn i S3-området, og fortsetter videre nordover ut mot Jernbanegata via vegglivet for 

bebyggelsen på gbnr 168/179 (Nes Sykepleieprodukter). 

 

Planområdet omfattes av følgende eiendommer : 

- gbnr 168/8, 36, 213, 376, 377 og 169/34-35, 9 

Planområdet berører også arealet inn mot eksisterende bebyggelse på : 

- gbnr 168/59 og 168/179 

 

For en mindre del av planområdet i sydøst, i området ved krysset Jernbanegata/Rådhusgata, er 

det utført en makeskifteprosess mellom Nes kommune (gbnr 168/26) og Drogvin AS (gbnr 

168/36). Det vises til Jordskifterettens behandling av saken i møte 15.12.2016. Koordinater 

for nye grenselinjer er mottatt via Jordskifterettens forkynnelse, og er lagt inn i plankartet og 

illustrasjonsplan.  
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I den kommunale kartdatabasen benevnes hovedarealet i planområdet som følger  : 

- gbnr 168/36, 169/34-35, 9 

 

Det vil imidlertid bli utført en ”opprydding” i gbnr i planområdet slik at aktuelle eiendommer 

hvor Drogvin AS er, - eller skal bli, hjemmelshaver, vil bli samlet på ett gbnr. Denne 

endringen er under arbeid, men foreløpig ikke sluttført. Derfor anses det foreløpig riktig at 

plankartet benevnes med ”gnr 168 bnr 36 mfl.” siden dette er det laveste, - og det første, gbnr 

som framkommer ved eiendomssøk i kartdatabasen. Praktisk endring av gbnr i plankart og 

planbestemmelser kan evt. senere korrigeres underveis i behandlingsprosessen før endelig 

planvedtak i kommunestyret. 

 

 

Planområdet framstår i dag som et relativt flatt, asfaltert sentrumsareal, og benyttes som et 

temmelig ustrukturert og vilkårlig parkeringsareal med udefinert kjøremønster. Det er ingen 

form for vegetasjon eller beplantning i området, og det er ikke registrert verneinteresser 

innenfor planområdet. 

Drogga-kulverten går gjennom området, og vil bli innlemmet som del av områdets VA-plan. 

Grunnforholdene er vurdert som stabilt byggbare. 

 

 

Planstatus.  
Planområdet er del av S1/S3-området i gjeldende KDP-Årnes. For å tillate byggetiltak i 

planområdet slik som tenkt, vil plankravet i KDP’ens §1.1.3 slå inn. KDP’ens plankrav 

beskrives i bestemmelsene som å skulle omfatte, i dette tilfelle, hele S3 inkludert tilgrensende 

del av S1. Slik helhetlig detaljregulering har av ulike grunner vist seg vanskelig å gjennom-

føre i praksis. Det er derfor etter overenskomst med kommunen blitt gjennomført en dis-

pensasjonsprosess for tillatelse til delregulering av S3-området. Dispensasjonen ble behandlet 

i formannskapsmøte 18.10.2016, hvor vedtak om tillatelse til delregulering av S3 ble fattet. 

 

I dispensasjonssøknaden omfattet planområdet også gbnr 168/179 (Nes Sykepleieprodukter). 

Denne eiendommen er imidlertid ikke blitt innlemmet i planområdet, og omfattes ikke av 

reguleringsarbeidet. Dispensasjonene for denne eiendommen vil derfor bli opphevet samtidig 
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med vedtak av detaljreguleringen. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes §3.9 

”Opphevelse av dispensasjon for delregulering”. 

 

 

Planprosess og medvirkning.  

Det har gjennom en årerekke vært jobbet mot nybygg for ”Skotøimagasinet” i Årnes sentrum. 

Denne prosessen er nå blitt konkretisert og framlagt i div. møter med kommunalsjef og plan-

rådgiver gjennom 2015/2016. Romerike Arkitekter AS har utviklet skisseprosjektet benevnt 

som ”ÅrnesKvartalet” med ca. 3.000m2 næring og ca. 50 leiligheter. Skisseprosjektet ble 

presentert for formannskapet i møte 03.05.16, og ble behørig omtalt i pressen. 

 

 

 
 

 

24.05.2016 ble det avholdt møte med kommunalsjef og planrådgivere for drøfting av oppstart 

av reguleringsprosess, jmf. vedlagte referat. Dispensasjon for tillatelse til delregulering 

innenfor S3 ble raskt konkretisert som eneste aktuelle vei for å komme til en planprosess. 

Denne prosessen ble initiert av administrasjonen, og tilrettelagt i samarbeid med tiltakshaver 

og plankonsulent. For øvrig info til dispensasjonssaken, som ble behandlet og vedtatt i 

formannskapet 18.10.2016, vises det til de aktuelle saksdokumentene  ”PS16/111”, ( ikke 

vedlagt). 

  

 

Basert på formannskapets vedtak 18.10.2016, ble det avholdt oppstartsmøte med Nes 

kommune 02.11.2016, jmf. vedlagt referat under plandokumentenes pkt. 2. 

 

Oppstartsmøte trakk opp ulike problemstillinger tilknyttet reguleringsprosessen. 

Hovedmomentene som ble vektlagt, og som senere ble anført som ”utredningstemaer” i 

varslingsbrevet var følgende : 

- ROS-analyse 

- Geoteknisk utredning 

- Støyrapport 

- VA-plan 

- Trafikksikkerhet 
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- Barn- og unges rettigheter 

- Folkehelse/grønnstruktur 

- Medvirkningsprosess 

 

Disse momentene, samt en del øvrige problemstillinger, er blitt behandlet under plan-

prosessen, og blir gjennomgått under punktet ”Beskrivelse av planforslaget”. 

 

Planprosessen har blitt gjennomført i tett dialog med kommunens planavdeling. Det er blitt 

avholdt to ”undervegsmøter” hvor ulike faggrupper har vært involvert, jmf. vedlagte referat 

fra begge møter. 

 

Medvirkningsprosesser utover en tett kontakt med planadministrasjonen i kommunen, har 

ikke vært vurdert ytterligere. Det har vært vurdert å prøve en dialog med hjemmelshavere med 

direkte tilgrensing til planområdet. Imidlertid har den forutgående dispensasjonsprosessen, 

gjennom varslingen og mottatte innspill, synliggjort at ytterligere kontakt neppe ville hatt 

noen betydning for den videre planprosessen, dette fordi delregulering ikke var et ønsket 

alternativ for de berørte parter. 

 

Innkomne merknader på varslingen.  
Det er innkommet 9 tilbakemeldinger på reguleringsvarslingen. En av disse er bare en fore-

spørsel om ytterligere informasjon til planprosessen, og er uten spesielle merknader til selve 

reguleringsprosessen. De øvrige innspillene er fra hjemmelshavere i nærområdet, fra en 

interessegruppe bestående av privatpersoner, samt fra overordnede myndigheter. 

 

I enkelte av innspillene er det også flettet inn en del kommentarer og merknader til 

klagebehandlingen på selve dispensasjonsvedtaket. Disse delene av innspillene anses ikke å 

være relevante for detaljreguleringsprosessen, og er ikke kommentert av plankonsulent. 

 

Hovedinntrykket fra de ”privat-orienterte” merknadene er generell misnøye rundt den 

påtenkte utviklingen av ny og tidsmessig sentrumsutbygging basert på et økonomisk 

bærekraftig konsept. Disse innspillene representerer et fåtall enkeltpersoner med meget sterke 

personlige meninger tilknyttet bl.a. bevaring og sentrumsutvikling. 

Merknadene fra overordnede myndigheter er klargjørende i forhold til sterk utnyttelse i 

sentrale strøk med nær tilknytning til kollektive transportmidler, og anbefaler høy utnyttelse, 

jmf. Fylkeskommunens innspill. 

   

Alle innspill til varslingen er kommentert i eget notat under plandokumentenes pkt. 4. Der 

ligger også kopi av de mottatte merknadene. 
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Beskrivelse av planforslaget. 

Planområdet ligger innenfor S3-områdets nordøstre del, og grenser mot Jernbanegata og 

Rådhusgata, samt mot Bunnprisbygget og Nes Sykepleieprodukter. Mer detaljert beskrivelse 

av planområdet med gbnr etc. er gitt under avsnittet ”Planområdet” i innledningen av plan-

beskrivelsen. 

Plangrensene følger fortauskanten mot kjørvei-arealet i Jernbanegata/Rådhusgata, og den 

følger vegglivet i bebyggelsen mot sydvest.  

Angrepspunktene til innerområdet legges inn fra de kommunale veiene Jernbanegata og Råd-

husgata. Innerområdet består i dag av private trafikkarealer med et svært ustrukturert trafikk-

bilde. 

 

Planen er benevnt som : 

  

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

 

PlanID 023616033 

 

Planforslaget består av : 

1. Oversendelsesbrev 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Varslingsbrev, varslingsliste, kartutsnitt av varslingsområde 

4. Innkomne merknader med kommentarer 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggediagrammer 

7. Byggehøyder, fjern- og nærvirkningsanalyse 

8. Støyvurdering 

9. Grunnundersøkelse 

10. VA-plan 

11. Planbeskrivelse 

12. Planbestemmelser 

13. Plankart 

14. Illustrasjonsplan 

15. Fotomontasjer/3D-illustrasjoner 
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Formål og byggeområder. 

Planforslaget viser formålsarealer tiltenkt forretning, kontor og boligformål. Disse formålene 

er dels som nybygg, dels som påbygg på eksisterende bebyggelse. Markering av sammen-

koblingen mellom eksisterende bygg og nybygg i det innvendige hjørnet ut mot S3-området, 

utføres med en letaksløsning som skjermer de ulike inngangssonene, og som kan danne en 

basis for den offentlige møblering innenfor de felles gatetunarealene i området. 

 

Tomteområdet for ny bebyggelse skal frigjøres gjennom riving av bygningsmassen som om-

fatter  ”Drogvin”, gammel og ny del, og ”Gruegården”. Gruegården betegnes i forarbeidene til 

KDP-Årnes, under avsnittet ”Stasjonsbyen Årnes”, som å ha ”…liten arkitektonisk verdi som 

enkeltbygg…”, dette bl.a. på grunn av omfattende ombygginger og moderniseringer gjennom 

mange årtider. Bygget framstår i dag som et typisk 70-tallsbygg av svært varierende kvalitet 

både ut fra et praktisk og estetisk synspunkt. 

”Drogvin” ble bygget i 1930-årene, og har fått en på- og tilbygging i 1988. Den eldre delen av 

bebyggelsen er i dårlig forfatning og svært uhensiktsmessig ut fra dagens krav til 

forretningsvirksomhet. Ulike bygningsmessig endringer gjennom årene har gjort at bebygg-

elsen i dag framstår uten spesiell tidstypisk karakter. 

Ingen av disse eiendommene har noen form for vernestatus og kan rives. 

Det er heller ikke kjent at det finnes automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

Det finnes ikke naturgitte forhold, (plante- eller dyrearter), som har betydning innenfor 

planområdet, jmf. plandokumentenes pkt. 5 ROS-analyse, med vedleggskart fra Arealis. 

 

Oppbyggingen av detaljreguleringsplanen rundt aktuell nærings- og boligutbygging er todelt. 

Den ene delen er arealene som er regulert som eventuelt påbygg tilknyttet eksisterende 

bebyggelse, den andre delen står for seg som en egen og uavhengig nybyggsdel, etablert etter 

riving av eksist. bebyggelse på tomteområdet. 

Bevart eksisterende bebyggelse er regulert med påbyggsmuligheter innenfor dagens veggliv.  

Nye arealer følger den eksisterende bebyggelsen. For denne delen, BBFK1-BBFK2, hjemler 

bestemmelser og retningslinjer i Kommunedelplan for Årnes (2009) en eventuell utbygging.  

 

Den andre delen av planens bebyggelse er knyttet til nybygg etter riving, og omfatter nærings- 

og boligareal, men også parkeringskjeller med nedkjøringsrampe. Disse arealene fremkommer 

i planen som BBFK3-BBFK7. Her er det lagt vekt på at ny bebyggelse skal følge gateløpet 

langs Jernbanegate fram til Rådhusgata, og med forretningsareal og inngangssoner som 

henvender som mot fortausarealet. Det er lagt spesiell vekt på at området BBFK1, 2 og 3 både 

i dimensjonering og materialbruk skal tilpasse seg stasjonsby-målestokken, benevnt som S1 i 

kdp09.  

Eksisterende og ny bebyggelse vil bli bundet sammen gjennom en felles gatetun/adkomstgate 

som henvender seg ut mot den indre delen av S3-området. Nytt næringsareal fordeler seg med 

ca. 3000m2 fordelt på to etasjer. På gateplanet er ca. 600m2 av dette arealet avsatt til 

parkering for næringsdelen.  

 

Hoveddisponering og trafikkløsning i planområdet. 

Det er blitt gjort en del vurderinger underveis i planprosessen, bl.a. initiert av ”undervegs-

møter” med planavdelingen. Av det som er sentralt å nevne, er drøfting av plassering for 

nedkjøringsrampe til parkeringskjeller, samt plassering av varemottakspunkter. Det er også 

gjort analyser på hvor høypunktet i bygningsmassen bør ligge.  
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En kort oppsummering fra disse diskusjonene er at det er vanskelig å få til ideelle løsninger i 

alle sammenhenger. Imidlertid er det plankonsulents oppfatning at valgene som er gjort, har 

blitt akseptert av både tiltakshaver og planadministrasjon som akseptable kompromisser for å 

få på plass praktiske, men også økonomisk sett, fornuftige løsninger.  

 

Høyde- og høypunkt-problematikken har vært en viktig del av disse diskusjonene. Dette 

teamet er blitt redegjort for i detalj under plandokumentenes punkt 7. ”Byggehøyder, fjern- og 

nærvirknings-analyse”.  

Nedenstående vurdering med eksempler er klippet inn fra pkt. 7 for å illustrere 

problemstillingen : 

 
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-byggsdelen 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 nærvirkningsperspektiv. Ut fra dette 

har tiltakshaver valgt å opprettholde den tilbaketrukkede plasseringen av den ”punktvis høyere” delen.     

 

 

 

 
 

 
 

 

Hoveddisposisjonen har falt ned på hovedadkomst inn fra Rådhusgata. Her er det lagt opp til 

to-veis kjøreadkomst inn fra Rådhusgata, om med tilknytning til nedkjøringspunkt for 

parkeringskjelleren. Adkomstveien videreføres som to-veis kjøreveg inn i planområdet. 

Denne kjørevegen (f_SKV2 reguleres med en total kjørebanebredde på 5,75 meter). 

Kjørearealets senterlinje er beliggende over tomtegrensen mot ”Bunnpris-bygget”. Arealet 

mellom nybygget og kjørevegen er tenkt regulert som et 4,25 meter bredt gatetunareal.  

I indre del av adkomstveg er det etablert et bred opphevet overgangsfelt mellom nybygg og 

”Bunn-prisbygget” (f_SGT2). 

Det er avsatt soner for gatemøblering, beplantning og belysning. Disse sonene vil gi en miljø-

messig effekt i gatetunet.  
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Det er tenkt at kjørearealene skal ligge med kantstein mot fortau og gatetunområdene. Det 

tenkes også tilrettelagt med egne toppdekker for ulike brukere, dvs. at kjørearealene har annet 

dekke enn gangarealene. Dette skal skilles med ulik type gatestein, heller mv.  

 

 

Det vises til snitt-illustrasjonen under, samt til 3D-illustrasjonene.  

 

 

 

Dette skaper mulighet for et strukturert trafikkbilde hvor ulike gatearealer får ulike overflater 

avhengig av aktuell brukergruppe. Belysningsarmaturer vil også medvirke til å understreke 

disse løsningsmåtene, noe som ytterligere forbedrer både det rent sikkerhetsmessige og miljø-

messige aspektet. 

Det er lagt opp til utstrakt bruk av gatetunområder. Dette er fleksible arealer rent bruksmessig, 

og kan romme ulike fellesaktivitet. De gir rom for beplanting, sittegrupper, sykkelparkering 

og gjerne en form for gatelek som passer for aldersgruppa som etter hvert vokser seg ut av 

”nærlek-atmosfæren”, men som ennå ikke tilhører ”ungdoms-miljøet”. Gatetunområdene er 

trygge, men uten å være overbeskyttende, og kan inspirere til ulike aktiviteter. Et forslag til en 

gatetunsituasjon er vist i illustrasjonene nedenfor samt til 3D-bilder. 
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Det er også benyttet gatetunbetegnelse i forbindelse med hovedinngangspartiet til boligdelen. 

Gatetunet er her gitt som offentlig formål med sikring av plass for boligrenovasjon og 

varelevering til næringsdelen, samt stoppmuligheter for flyttetransport, syketransport, taxi mv. 

Ut fra en helhetsvurdering av planens trafikkløsning til boligparkering, til renovasjon og 

varemottak, og adkomstmessig inn i området, anser plankonsulent at det er oppnådd en 

funksjonell og sikker trafikkutforming. Gangtrafikk er skilt fra kjøretrafikk på en slik måte at 

de myke trafikantene er gitt fortrinnrett framfor motorisert ferdsel. Dette skaper en avklaret og 

god trafikksituasjon vurdert ut fra et trygghetsmessig synspunkt.  

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt i alle ledd, og sikret gjennom reguleringsbestemmelsene, 

jmf.  §4.9 ”Universell utforming”. 

 

 

Situasjonen mot naboarealer. 

Det har vært diskutert i undervegsmøtene at det vil være viktig å sikre en fornuftig videre-

føring av trafikksituasjonen fra planområdet og inn mot naboeiendommene. For Årnes-

Kvartalet gjelder dette i særlig grad mot gbnr 168/59 ”Øvre Søndre” (Bunnpris-tomta). 

Tiltakshaver og plankonsulent har hatt møte med representant for hjemmelshaver til gbnr 

168/59, og det er ønske om en felles holdning til utnyttelse av disse arealene eiendommene 

imellom. Det ble ønsket fra ”Øvre Søndre” at planforslagets illustrasjonsplan skal vise forslag 

til videreføring av parkerings- og kjørearealer inn på deres eiendom.  

 

 

Ovenforstående utsnitt viser ønsket trafikal forbindelse i overgangen mellom ÅrnesKvartalet 

og Øvre Søndre (gbnr 168/59) . 
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”Øvre Søndre” ønsker at kjøreadkomsten inn i området skal være to-veis. Plan-konsulent 

støtter klart denne vurderingen ut fra trafikale forhold. En-veiskjøring, som opprinnelig krevet 

av rådmannen, vil medføre at all trafikk inn fra Rådhusgata må ut via utkjøringen ved 

Solberggården mot Jernbanegata. Dette vil skape økt press i et påkjøringspunkt som er relativt 

tungt manøvrerbart fra før med opphøyede fortausløsninger på begge sider.   

Løsningsmessig er det vært god plass til to-veis trafikk langs ”Bunnprisbygget” (5,75 meter 

disponibel bredde), og en vil slippe å spre gangtrafikken mellom gatetunarealet og fortauet. 

Dette ville invitert til, - og medført, mye unødig kryssing av gangtrafikk over kjørearealet. En 

løsning hvor gangtrafikken samles i et entydig og bredt gangareal (4,25 meter), og rettes 

direkte mot den eksisterende fotgjengerovergangen ved Amfi-senteret, vil gi en helt annen 

trafikksikker og god løsning etter plankonsulents oppfatning.  

 

Bygningsvolumer. 

Selve bygningsvolumet innenfor BBFK3-BBFK7 er underdelt i fire formålsområder. Hver av 

disse er gitt egne høydebestemmelser, noe som sikrer full kontroll på de ulike byggehøydenes 

plassering. Som tidligere drøftet under dokumentenes pkt. 7, ”Byggehøyder, fjern- og 

nærvirkningsanalyse”, er høypunktet trukket tilbake fra S1-sonens fasadeliv, og ligger i 

området hvor høydedraget opp mot kirken framstår som et ”bakteppe” for bebyggelsen. 

Høypunktet definert med BBFK7 i plankartet er imidlertid ikke trukket helt til bakkant av 

bebyggelsen langs Jernbanegata. Det er ca. 24 meter i horisontal linje fra fortauskanten i 

svingen i krysset Jernbanegata/Kirkeveien og vegglivet mot nord for BBFK7. Dette medfører 

at høybyggsdelen i praksis ikke vil være synlig fra fortausnivå i dette området.  Det vises for-

øvrig til landskapssnitt og terrengsnitt under dokumentenes pkt.7. 

 

Næringsdelen beslaglegger 1. og 2. etasje innenfor BBKF3-7, mens leilighetsdelen overtar fra 

3. etasje og oppover. Det er vektlagt at næringsarealene skal henvende seg ut mot fortaus-

sonene, og framstå som aktive og miljøskapende i gatebilde. Det vises her til 3D-illustra-

sjonene under planmaterialets pkt. 15.  

3. til 5. etasje-nivåene fremstår som bebyggelsens hovedhøyder. Ut fra disse høydene starter 

prosjektets ”punktvis høyere” del, - som den omtales i KDP’en. Dette formålsområdet, 

BBFK7, går opp til syv etasjer.  

Maksgesims for den høyeste delen er cote + 154,50 meter, - denne høyden ballanser ganske 

godt den storvokste villabebyggelsen på høydedraget opp mot kirken. Det bemerkes også at 

høybyggsdelen ligger med gesims ca. 27,5 meter lavere enn kirkebygget, jmf terrengsnittene 

under pkt. 7. 

 

Innenfor formålsgrensene for BBFK 3 -7 -arealene er det lagt ut BYA=100%. Dvs. at det kan 

bygges ut til formålsgrensene. For at prosjektutviklingen skal ha en viss innebygget 

fleksibilitet i utformingen, er det tillatt i bestemmelsene at leilighetenes balkonger kan stikke 

inntil 1,0 meter utenfor formålsgrensene, og aktuelle monterløsninger på gatenivå kan stikke 

inntil 0,3 meter utenfor.  

Når det imidlertid gjelder rekkverksløsninger for takterrasser, er det gitt i bestemmelsene at 

disse skal ligge minimum 1,5 meter inn fra vegglivet. Levegger mv. tilhørende takterrassen på 

høydelen, skal ligge minimum 7,0 meter innenfor østre veggliv mot Jernbanegata. Begge 

disse minimumskravene skal sikre at oppholdsarealer på tak ikke strekker seg helt ut til ytter-

vegglivet. Dette gjør at høydevirkningen av takterrassearealene blir lite fremtredende. 
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Akser og siktlinjer. 

Under plandokumentenes pkt. 7. ”Fjern- og nærvirkningsanalyse”, er det gjort visse 

betraktninger rundt akselinjer i sentrum. Det er relativt åpenbart at Årnes som tettsted og 

stasjonsby ikke er blitt planlagt ut fra tanker om en overordnet byplanmessig struktur med 

akser og siktlinjer. Tettstedet er vokt fram ut fra en eksisterende topografisk situasjon, hvor 

kirken naturlig nok fikk sin plass på høydedraget mot øst. Ut over det finnes det ingen annen 

bevisst planlagt struktur basert på siktlinjer eller akser. Dette vil en lett kunne observere ved å 

bevege seg rundt i sentrum.  

Fra stasjonsområdet ligger Solberggården som en fondvegg mot øst, Slettumgården og 

Apotekergården knytter seg opp mot Rådhusområdet, Årnes gamle skole ligger omsluttet av 

Kulturhuskvartalet, Drogvin har tapt sin identitet mot Velgårdens og Lilandbyggets murpuss-

arkitektur. Plassdannelser med distinkte akser eller siktlinjer eksisterer ikke. 

 

Den enste visuelle ”strukturen” en kan finne i sentrum, er Jernbanegata mot nordøst og 

Skolegata mot sydøst, ut fra det som engang var Stasjonstomta. Disse to gateløpene må en 

gjerne kalle akser, men de er, og de representerer de gamle adkomstveiene inn til Årnes 

sentrum. 

Med dette som ”bakteppe” må en kunne vurdere detaljplanens bebyggelse, og hvorvidt denne 

bebyggelsen i det hele tatt vil ha noen betydning for akser og siktlinjer. Konklusjonen på det 

er etter plankonsulentens oppfatning at de aktuelle gateløpene fortsatt vil bestå som ”akser”, 

og at tilfeldige siktlinjene om de skulle finnes i sentrum i dag, vil oppfattes like tilfeldige med 

eller uten den nye bebyggelsen.  

Imidlertid er det mulig å tenke seg at et nybygg med markant høyde, plassert i et ytterpunkt 

mot det eksisterende høydedraget mot øst, nettopp kan fylle oppgaven som et styrende 

element i sentrumsstrukturen. Det kan være at ÅrnesKvartalets høybyggsdel blir punktet som 

faktisk kan skape akser i sentrum.  

Det er godt mulig å tenke seg at trianglet med : 

              ”Stasjonsbygningen – ÅrnesKvartalet – Rådhusparken” 

som basis, vil forsterke : 

             ”Jernbanegata – Rådhusgata – Skolegata” 

som faktiske akser i sentrum. 

 

 

Lek/opphold - barn/unge - folkehelse/grønnstruktur. 

Leke- og uteoppholdssoner ivaretas på ulike måter. Det tenkes i fire trinn innenfor utearealer : 

- nærleksareal, private arealer, felles arealer og sosiale arealer. 

Det er avsatt et rommelig felles nærleksareal på takterrassenivå over BBFK5. Dette er ca. 

190m2, og fyller kravet i KDP-Årnes, §2.5.3, med min 25% solbelyst kl. 15:00 ved jevndøgn, 

avsatte arealet er ca. 50% solbelyst. Dette arealet er på alle måter godt skjermet både med 

tanke på støy, trafikkfare og i stor grad også forurensing. Arealet er lett tilgjengelig fra alle 

leilighetsplan via trapp/heis. Her skal det legges til rette med ulike lekeapparater, arealer for 

sandlek, benker og plantesoner. Deler av nærleksarealet skal også være tilrettelagt for barn 

med nedsatt funksjonsevne. Dette er sikret gjennom bestemmelsenes §4.3 ”Uteoppholds-

arealer” og §5.3 Nærleksareal. 

De private uteoppholdsarealene er tilrettelagt via egne balkonger, mens fellesarealene for 

leilighetsdelen er lagt til takterrassearealet på toppen av bygget. 

Når det gjelder sosiale utearealer, så tenkes det først og fremst på møtesteder i ”det offentlige 

rom”, gjeldende for alle aldersgrupper. 
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Når det bygges i tette sentrumsstrøk vil uteoppholdsarealene måtte vurderes annerledes enn 

ved tradisjonell boligbygging utenfor sentrum. KDP’en angir i §2.5.3 minimum 25m2 som 

krav for uteopphold pr. bolig, arealet kan dekkes av balkonger, takterrasser og felles uteareal 

innenfor tomtegrensen. Dette arealkravet ballanseres greit innenfor prosjektet basert på leilig-

hetenes balkonger og de felles takterrassene. 

 

Ut fra en vurdering basert på de foreløpige forprosjekttegningene for leilighetsdelen, så vil det 

være behov for et areal i tillegg til balkongarealet på ca. 475m2 for å oppfylle 25m2 pr. 

leilighet. Dette arealet oppfylles med to takterrassearealer på henholdsvis 190m2 og 300m2, 

totalt 490m2, dvs. rimelig godt innenfor kravet i KDP’en. 

  

Boliger i sentrum må naturlig nok også kunne trekke på parkarealer og grøntstruktur generelt i 

nærområdene. Her ligger Trekant-parken bare ca. 100 meter unna, og det er trygg gangvei-

løsning ned til elveparkområdene langs Glomma. Utnyttelse av disse områdene legges det 

også opp til gjennom KDP-Årnes, jmf. kapitlet ”Grønnstruktur” i forarbeidene, hvor det står 

om Trekantparken : ”Tilrettelagt for lek og opphold kan parken da gi rom for noe høyere ut-

nyttelse i deler av sentrum.”. 

 

Plankonsulent anser at folkehelseaspektet ved planutkastet er godt ivaretatt gjennom de 

beskrevne tiltak og løsninger tilknyttet leke- og uteoppholdsarealer både for barn og voksne. 

Det er vel neppe rimelig å anta at denne leilighetsbebyggelsen vil ha et stort antall barne-

familier, men uansett er kravsnivåene ivaretatt. For denne type sentrumsboliger vil nok de 

viktigste møteplassene være ”de offentlige rom”, og det er derfor vektlagt også å tilrettelegge 

sosiale møteplasser med benker og beplantning innenfor gatetunområdene i planen. Det 

ønskes også å tilrettelegge for god belysning slik at disse områdene får maksimal 

anvendelighet gjennom hele året. 

Plankonsulent anser på bakgrunn av dette at den samlede tilretteleggingen for folke-

helse/blågrønn struktur, og barn og unges rettigheter i planleggingen, er godt ivaretatt og svart 

ut på en tilfredsstillende måte i plandokumentet. 

 

 

Parkeringsløsninger. 

Det legges opp til parkeringskjeller for leilighetsdelen, og en egen næringsparkering på første 

etasjes nivå. Det legges også tilrette for etablerings av ladepunkter for elbiler. 

Parkeringsomfanget er definert i reguleringsbestemmelsenes §4.7 ”Parkering”, og bygger på 

kommunedelsplanens §1.17 hvor det oppfordres til å benytte maks-antall i bestemmelsene. 

Dette er også sterkt anbefalt i fylkeskommunens merknad til varslingen, som anmoder om 

strenge maksimumsnormer. 

Ut fra dette er det avsatt 1 parkeringsplass pr. boenhet, herav 5% hc-tilpasset. For nærings-

arealene er det avsatt 1 parkeringsplass pr. 200m2 gulvareal. 

Det tenkes ikke å tilrettelegge for spesifikk gjesteparkering innenfor planområdet. Dette er 

typisk periodisk parkering som skal finne sin løsning innenfor den tilgjengelige åpne 

sentrumsparkering. 

Sykkelparkeringer er spredd rundt i planområdet i godt omfang. Leilighetenes sykkel-

parkering lokaliseres til en plass tilknyttet bodarealet, samt en plass på eget avsatt område i 

parkeringskjelleren. 
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Tekniske anlegg mv. 

Det er utført en bred innledende VA-prosjektering for planområdet. Dette arbeidet er 

beskrevet i detalj under pkt. 10 i plandokumentene.  

Det er gjort en innmåling av Drogga-kulverten og de øvrige OV-ledningen tilknyttet denne 

traseen. Drogga-kulverten er også videokjørt som en del av VA-utredningen, og 

dokumentasjon er overført til kommunens VA-avdeling. 

Overdekningssituasjonen over rørgata er viet oppmerksomhet med tanke på plassering av 

kjørearealene i detaljreguleringsplanen. Det er tatt inn i bestemmelsenes §3.2 ”VA-anlegg” at 

VA-planer skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak i planområdet. Dette 

gjelder også for overdekning av Drogga-kulverten. Retningsgivende dokumenter i VA-

planleggingen skal være VA-norm for Øvre Romerike og Hovedplan Vann, Avløp og 

Vannmiljø (Overvann, s.21). 

 

Det er også gjort diverse branntekniske vurderinger i forbindelse med planarbeidene. Det er 

sjekket ut kapasitet på sprinklingsvann, og det er gjort vurderinger på krav til tilgjengelighet 

for redningskjøretøyer/stigebil. 

Slik bebyggelsen er lagt opp med gjennomgående doble trapperomsløsninger, vil det ikke 

være krav til balkongredning med stigebil. Det betyr at det ikke vil være behov for avsetting 

av spesifikke oppstillingsplasser i innerområdet. Ut mot gatesiden, som vil være Jernbanegata 

og Rådhusgata, er det avsatt oppmerkede arealer på fortausnivå for utrykningskjøretøyer, 

dette er tatt inn i bestemmelsenes §6.3 ”Fortau”og §6.10 ”Gatetun”. Her er det stillet krav til 

at topp-dekket skal skille seg ut fra det generelle dekket innenfor formålet, - dette for å 

signalisere ulike brukskrav. 

 

 

Anleggsperioden. 

Planområdet ligger midt i sentrum, og det vil åpenbart bli trangt og liten plass i en anleggs-

periode. Denne problemstillingen har vær diskutert med Kommunalteknikk underveis i 

planprosessen, og det er akseptert fra kommunens side at deler av Jernbanegata kan stenges 

etter nærmere avtale.  

Dette momentet er tatt inn i bestemmelsene under §3.8 ”Riggarealer”, hvor det vises til at 

avtale om dette må foreligge senest ved første IG-søknad. 

 

 

Konsekvenser av planforslaget med arkitektfaglige kommentarer.  
Det er plankonsulents oppfatning at detaljreguleringen ikke skaper negative konsekvenser for 

planområdet eller for de tilliggende nærområdene til planen, da formålene i plandokumentet 

er i h.h. til KDP-Årnes.  

KDP’ens mulighet for å bygge i høyden på en annen måte enn det som inntil nå har vært 

vanlig i sentrum, er det momentet som planen utfordrer på. En ser at gjeldende KDP-Årnes gir 

mulighet for fem etasjer, og med punktvis høyere bygg under forutsetning av ”…omfattende 

faglig dokumentasjon og vurdering i reguleringsprosessen på at valgt løsning bidrar positivt 

til arkitektonisk utforming og stedsutvikling.”. 

 

Det er blitt jobbet mye med den rene byggeprosjektdelen under planprosessen, sannsynligvis 

mer enn det som er et normalt krav til dokumentasjon i en reguleringsprosess. Ofte er 

detaljeringsnivået på aktuell bebyggelses i plansaker begrenset til massevurderinger av 

bygningsvolumer. I denne planprosessen har detaljeringskravet til byggeprosjektet blitt særlig 

vektlagt fra plan-administrasjonens side. 
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Plankonsulent anser at det innleverte drøftingsmaterialet med detaljvurderinger av bygge-

høyder, nær- og fjernvikningsanalyser, sol- og skyggediagrammer, og utstrakt bruk av 

illustrasjonsmateriale i form av fotomontasjer mv., bør kunne svare ut kravet om en 

”…omfattende faglig dokumentasjon og vurdering i reguleringsprosessen…”.  

Hvorvidt analysene viser at det påtenkte byggeprosjektet ”…bidrar positivt til arkitektonisk 

utforming og stedsutvikling.”, lar seg neppe svare entydig på. Slike betraktninger og 

vurderinger vil åpenbart måtte bli basert på subjektive og ikke målbare oppfatninger som 

vurderingsgrunnlag. 

 

Plankonsulent anser at KDP’ens tekst heller ikke er typisk klargjørende. Det åpenbare og 

viktige i teksten, er imidlertid at ”punktvis høyere” må forstås som ikke å stå i motsetning til 

og ”bidra positivt til stedsutvikling”. Dette er et viktig punkt i KDP-teksten, og det setter i 

praksis sluttstrek for all diskusjon om hvorvidt høybygg i sentrum er en aktuell 

problemstilling eller ei, jmf. også plankonsulentens kommentarer under pkt 7, avsnittet 

”Foreløpig oppsummering vedr. byggehøyder”. Man kan også vise til Fortettingsanalysen 

som oppsummer at Omr.1 (bl.a. S3) godt tåler byggehøyder stedvis opp mot 6-8 etasjer. 

 

Ut fra dette anser plankonsulent at selve plandokumentet er godt dokumentert ut fra å kunne 

anbefale en punktvis gesimshøyde på c+154,50. Plandokumentet detaljsikrer posisjonen for 

den ”punktvis høyere” delen, og gir en detaljert posisjonering også av de lavere gesims-

høydene. 

Ut fra dette anses plandokumentene å ha klargjort konsekvensene i detaljreguleringsplanen på 

en faglig tilfredsstillende måte. 

Når det imidlertid gjelder detaljprosjekteringen av bebyggelsen med skalering av bygnings-

komponenter, eksakte materialvalg, fargebruk mv, så er det plankonsulents oppfatning at dette 

tilligger byggesaksbehandlingen av prosjektet. Reguleringsdelen skal sikre rammevilkårene, 

og sette grenseverdiene, men skal ikke detaljbestemme det bygningsmessige tiltaket.  

Derfor skal heller ikke plandokumentet gi svar på om prosjektet i planen ”bidrar positivt til 

arkitektonisk utforming og stedsutvikling.”. Disse vurderingene skal derimot forankres i 

planen som kravsgrunnlag for vurdering av tiltaket. Dette anses av plankonsulenten som et 

viktig og overordnet prinsipp i generell reguleringspraksis, og dette er her sikret i plan-

bestemmelsene under §4.6 ”Bebyggelsen”. 

 

 

Oppsummering. 

Hovedkonsekvensen av planforslaget er å gi mulighet for en punktvis maksgesims på cote 

+154,50, dvs. 7 etasjer. Dokumentasjonen i planforslaget anses å ha gitt god faglig 

begrunnelse for en slik vurdering. 

Øvrig prosjektering tilknyttet VA-delen og geoteknikk tilsier at tiltak kan igangsettes innenfor 

de rammer som planforslaget gir. 

 

 

Overordnede føringer.  
Overordnede føringer av praktisk art som naturlig knytter seg til planforslaget, er uttalelsene 

fra NVE og Haslund Nett AS. Begge disse er svart ut så langt det foreløpig er mulig, NVE 

ved utarbeidelse av geoteknisk rapport, og Haslund Nett ved omplassering av eksisterende 

nettstasjon som legges inn i bygget. 

Øvrige overordnede føringene ligger hos fylkesmannen/fylkesadministrasjonen. Disse er 

sterkt knyttet til høy arealutnyttelse, restriktive parkeringskrav, ivaretakelse av barn og unges 
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interesser, samt de tradisjonelle momentene i Fylkesmannens forventningsbrev til 

kommunene.  

Plankonsulent anser at disse momentene er svart ut i de ulike drøftingene i plandokumentene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


