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Formålet med planarbeidet
Forslagsstiller ønsker å utvikle sin eiendom med nytt byggeprosjekt bestående av en urban 
sentrumsutbygging over 7 etasjer. Første etasje vil inneholde både eksisterende og nye handels-
og servicevirksomheter. 2. etasje vil bli innredet for ulike helserelaterte næringsaktører. Disse to 
næringsetasjene fylles med publikumsrettet aktivitet som er positivt for bybildet. Fra 3. til 7. etasje 
vil det bli boliger som avtrappes og tilpasses sentrumsbildet. 

Planområdet

Det er omsøkt og dispensert for felles plankrav til eiendommen som i gjeldene kommunedelplan 
for Årnes ligger i delfelt S3. I dispensasjonssøknaden omfattet også planområdet gbnr. 168/179. 
Ved oversendelse av dokumentasjon til oppstartsmøte omfatter ikke planavgrensningen nevnte 
eiendom. Gbnr. 168/ 179 vil ikke omfattes av reguleringsarbeidet. Dispensasjon for eiendom som 
ikke omfattes av planarbeidet oppheves samtidig som vedtak av detaljregulering. Slik oppheving 
må framgå i planbeskrivelsen.



Planområdets avgrensning bør ved varsel om oppstart ligge slik at planen ivaretar fortau/ 
gatelivssituasjon og parkering. Intensjonen med at planområdets avgrensning er trekkes ut i 
gateløpet må forklares i planbeskrivelsen. Det er også hensiktsmessig at planområdets 
avgrensning går til veggliv på bebyggelse beliggende på gbnr 168/59 og 168/179.

Forslagstillers presentasjon
Morten Engeflaen redegjorde kort for planinitiativet. Forslaget bygger på realiseringen av et 
prosjekt det er arbeidet med gjennom flere år. Det er allerede skrevet intensjonsavtaler for bruk 
av næringsarealene. Bygget hvor Skotøimagasinet og Eurosko holder til i dag er i dårlig 
forfatning. Nytt tiltak vil være positivt for omgivelsene og ikke minst næringslivet på Årnes. 
Prosjektet vil bidra til flerfunksjonalitet i sentrum med høy arealutnyttelse i tråd med regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus. Forslagsstiller påpekte betydningen av å styre mot mål 
som framsatt i forslag til framdriftsplan. Samtidig som varsel om planoppstart varsles parallelt
utbyggingsavtale med samtidig vedtak som regulering. 

Kommunens tilbakemeldinger

Generelt

Innledningsvis ble det fra kommunens side opplyst at oppstartsmøte avholdes før klagefrist på 
dispensasjonsvedtaket fattet av Nes formannskap utløper. Oppstartsmøte blir likevel avholdt da 
tiltakshaver ønsker framdrift i planprosessen.

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles 
politisk. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging.

Blant annet er grunnforhold og flom vesentlige tema som må utredes. Drogga ligger i 
glassfiberkulvert delvis gjennom planområdet med tidvis stor vannføring. Det er usikkert hvor dypt 
kulverten ligger, dette må utredes. I forhold til tålegrense for belastning av kulvert, samt kvalitet 
og dybde på kulvert må dette også måles og utredes. Eventuelt brudd i kulverten vil potensielt
kunne ha store konsekvenser for omgivelsene.

Øvre Romerike Brann og redning IKS var forhindret i å delta på oppstartsmøtet, men har 
oversendt veileder om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Denne vedlegges 
referatet. Ved spørsmål om veiledningen oppfordres det til å ta kontakt med Øvre Romerike 
brann og redning, forebyggende avdeling.

Krav til universell utforming: Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt 
utformet. Alle brukergrupper skal sikres enkel tilgang til bygget. I alle bygg der det er mer enn to 
etasjer, innebærer dette krav om heis. Bygninger må plasseres slik at de får trinnfri atkomst, 
tilfredsstillende slak stigning, kortest mulige strekninger, og at alle kan bruke de samme 
ganglinjene.



Vann og avløp:

Generell byggegrense mot kommunalt ledningsnett er 4 meter. Årnes Vannverk opplyste at det i 
planområdet går vann og avløpstrase mellom Skotøimagasinet og Gruegården, overvannssystem 
langs med kulvert, samt Drogga nedlagt i glassfiberkulvert . For å sikre forsvarlig omlegging og 
samordnet håndtering av VA- løsninger forventer Årnes Vannverk og Nes kommune at 
tiltakshaver engasjerer ekstern VA- konsulent til å bistå i arbeidet. Det er ønskelig med et nært 
samarbeid mellom kommunen, vannverket, konsulent og tiltakshaver slik at VA ivaretas på en 
best mulig måte.

SWECO har erfaring med og god kjennskap til Nes kommune og Årnes området. Dette gjennom 
arbeidet med nylig vedtatte hovedplan for vann og avløp.

Klimaendringer, kombinert med økt fortetting, forsterker behovet for god overvannshåndtering.
Kommunen krever at prosjektet skal ha en plan for overvannshåndtering. Overvann skal 
håndteres lokalt. Overvann eller drensvann skal ikke inn på spillvannsnettet. Viktig også å tenke 
på alternative flomveier i framtida. Vedlagt referatet følger kommunens VA norm.

Samferdsel

Støy
Det må utarbeides støyvurderinger og reguleringsbestemmelsene skal vise de formelle 
kravsnivåer som må oppfylles. Jernbanegata er kommunal vei. 
Tiltakshaver etterspurte årsdøgntrafikk. Kommunen sørger for ÅDT telling i løpet av november 
måned og oversender informasjon til tiltakshavers plankonsulent.

Trafikksikkerhet
Tidligere oversendte tegninger skisserer inn- og utkjøring til parkeringskjeller tett på krysset foran 
Lions stabburet/ varemottaket til Bunnpris. Nes kommune er bekymret for trafikksikkerheten ved 
en slik løsning i forhold til blant annet syklende og gående da dette er hovedatkomst inn i 
delområdet som preges av mye parkering og biltrafikk. Oppføring av ny bebyggelse forutsetter
sanering av etablert innkjøring fra Jernbanegata mellom Skotøimagasinet og Gruegården.
Kommunen oppfordret tiltakshaver til å vurdere å opprettholde denne avkjøringen ved å etablere 
nedkjøring til parkeringskjeller i mellom dagens Gruegård og Skotøimagasinet. Dette i stedet for 
foreslåtte nedkjøring til parkeringskjeller. Forslagsstiller anser imidlertid at ny bebyggelse vil 
medvirke til betydelig opprydding i forhold til dagens relativt kaotiske situasjon. Dette vil være 
tilfelle uansett hvilket angrepspunkt som velges for nedkjøring til parkeringsarealene.

Tiltakshaver ble også bedt om å vise tenkt infrastruktur for vareleveranser til handels- og 
serviceaktørene i ny bebyggelse.

Videre foreslo Nes kommune at forslagsstiller ser på mulighet for å etablere publikumsrettede 
funksjoner i fasade inn mot gangareal og hovedinngang Amfi Årnes.

Tiltakshaver oppfordres å vise detaljert utomhusplan som viser trafikksikre løsninger for gående 
og syklende. Fortau som i dag ligger inntil veggliv langs Bunnpris har ikke tilfredsstillende bredde.
Nes kommune forventer at fortau mot Bunnpris inngår i reguleringsplan.

Renovasjon
Renovasjonsløsning og plassering må framgå av plandokumentene. Det er vesentlig å tenke 
plassering av renovasjonsanlegg i forhold til trafikksikkerhet og tilgjengelighet. 

«Forskrift om renovasjon i Nes kommune, Akershus» sist revidert 1. mars 2016 er under endring 
og forslag til nye forskrift er i skrivende stund ute på høring. Det forventes at endelig forskrift 



fastsettes i løpet av våren 2017. Forslaget til ny renovasjonsforskrift følger vedlagt referatet og 
forslagsstiller bes å vurdere denne og eventuelt ta kontakt med Esval Miljøpark ved eventuelle 
spørsmål.

Andre forhold ved planområdet

Kulturminner

Kommunen er ikke kjent med funn av automatisk fredede kulturminner i umiddelbar nærhet til 
planområdet. Akershus fylkeskommune er høringspart i reguleringssaken og vil uttale seg om 
dette. Nes kommune påpekte at man ideelt sett hadde ønsket å bevare opprinnelig fasade på 
Skotøimagasinet da denne vender ut mot Stasjonsbyen innenfor senterområdet S1 i gjeldende 
kommunedelplan for Årnes. 

Forslagsstillers plankonsulent redegjorde og viste til at det er den opprinnelige 
Skotøimagasindelen samt Gruegården som ønskes revet. Det foreligger ikke et vernenivå på 
nevnte bygninger som tilsier at disse må stå. I forhold til Skotøimagasinet ble det også framholdt 
at dette bygget ikke er forenlig med rehabilitering. Med tanke på nybygg er det fra forslagstillers 
side ønskelig å bygge opp fasadelivet i en størrelse og høyde som har sammenheng med dagens 
situasjon i gateløpet. Det ble forespeilet god etasjehøyde på bygningens to nederste etasjer, med 
inntrukket tredje og fjerdeetasje som bidrar til at bygningen framtones i en skala som er kjent i 
sentrum. Det ble også nevnt at prosjektet ønsker redusert bruk av store speilglassruter i fasader.

Kulturminnerådgiver viste til at et godt materialvalg og tilpasning til omkringliggende bygninger er 
av betydning for prosjektet. Den skisserte fasaden mot S1 som vist på tegninger kan fungere 
godt forutsatt ovennevnte. Gruegården ligger løsrevet fra bygningsmiljøet langs gateløpet og har 
ikke samme betydning for Årnes’ identitet som Stasjonsby. Bygningen er omfattende ombygd og 
modernisert og således liten arkitektonisk verneverdi som enkeltbygg, men som den eldste 
eksisterende bygningen på Årnes har den fortsatt kulturhistorisk verdi.

I forhold til siktelinjer luftet kommunen forslag om at bygningskroppen kan deles i to i 
kombinasjon med endret nedkjøring til parkeringskjeller. Dette vill i tillegg til å ivareta viktige sikt-
og ganglinjer på gateplan kunne åpne opp kvartalet og redusere skyggeproblematikk.
Fortausområder nord- østvendt kan potensielt bli relativt isolert fra det øvrige sentrumsområdet 
samt noe skyggefullt. Kommunen ga også tydelige signaler på at det er ønskelig at prosjektet 
vurderer en opptrapping i byggehøyder mot Amfi- senter i stedet for at opptrapping vender 
innover mot stasjonsbyområdet som i forelagte skisser.

Forslagsstillers plankonsulent ga tilsvar på dette og ga signaler om at det i forhold til 
trafikksikkerhet kan være aktuelt å se på muligheten for annen nedkjøring til parkeringskjeller, 
men at en adskilt bygningskropp vil ha for store konsekvenser oppover i boligetasjene til at dette 
kan være lønnsomt å vurdere for prosjektet. Forslagsstiller anså også at en splitting av 
bygningskroppen på 1. og 2. etasjeplan vil nærmest være utenkelig ut i fra etasjearealene, - og 
dermed blir utleiearealene for små.

Folkehelse/ blågrønne strukturer

Barn og unges representant trakk fram viktigheten av at prosjektet og dets fysiske utforming 
bidrar til gode bomiljø med tilpassede og attraktive ute og lekeområder. Uteområder må innby til 
sosial aktivitet og fungere som møteplasser/ sit-downs. Dette vil også bidra positivt til næringslivet 
og handelsstanden for øvrig. I forhold til sykkelparkering er det viktig å tenke god belysning og 
gjøre nødvendige trygg- og sikkhetsvurderinger for barn og unge.



Med helserelatert virksomhet som planlagt i bygningen vil dette ikke bare generere besøk av 
eldre, men også av barn og unge. Slik sett er det også ekstra viktig å tenke trafikksikkerhet i 
planlegging av parkering og trafikkavvikling.

For både beboere og besøkende skal det etableres trygge og sikre muligheter for 
sykkelparkering, minimum to sykkelparkeringer per boenhet og per 100 m2 gulvareal for 
forretning/ kjøpesenter/ kontor. (Kommuneplanens bestemmelser §1.17 Parkering). Det henvises 
samtidig til samme bestemmelse når det gjelder parkering for bil. Det oppfordres til å etablere 
infrastruktur for EL-bil.

Forslagsstiller gjorde oppmerksom på at prosjektet ligger med kort vei til alle fasiliteter for fysisk 
aktivitet som lysløype, idrettshall, Trekanten Park med mer. Bygningen i seg selv vil generere og 
underbygge aktivitet på gateplan og i sentrumsområdet.

Eiendomsforhold
Forslagsstiller er i dialog med kommunen vedrørende behov for grenseoppgang mellom 
eiendommer, samt makeskifte med kommunen angående området der Lionsstabburet pleier å 
stå. Forslagsstiller poengterte at dette nå snarest bør komme i orden.
Kommunen ba forslagsstiller kontrollere øvrige eiendomsforhold og eventuelle servitutter knyttet 
til disse. 

Medvirkning
Kommunen stilte spørsmål om hva slags medvirkningsprosess prosjektet tenker seg utover 
kravene til ordinær høring som stilles i plan og bygningsloven. Forslagsstiller ga uttrykk for at 
dette er godt nok ivaretatt, men at det eventuelt kan tenkes arrangert orienteringsmøte for 
tilgrensende naboer i den grad en finner det fornuftig, og anser at det vil kunne medvirke til å 
avklare felles problemstillinger.

Fotavtrykk i byggeperioden
Med et omfattende behov for kraner og transport av masser inn og ut bes prosjektet vurdere 
hvordan trafikksikkerhet kan ivaretas i denne perioden. Behov for riggområde må vurderes. I 
byggeperioden kan det være hensiktsmessig i samarbeid med kommunen å legge om 
kjøremønsteret, eventuelt gjøre nødvendige periodevise avstenginger. Det vil være ulike måter å 
kunne løse dette på, hovedfokus må være sikkerhet og behovet for opprettholdelse av 
eksisterende næringsliv i bygge- og anleggsperioden.

Framdrift
Forslagsstiller sendte ved anmodning om oppstartsmøte en skisse til ønsket framdriftsplan. I 
forhold til politisk saksbehandling og gitte frister knyttet til det gjorde kommunen rede for 
utfordringer i forhold til enkelte punkter av denne. For 2017 viser forslag til møteplan at det blir to 
formannskapsmøter i måneden. Plankonsulent sin innleveringsfrist for komplett sak til politisk 
behandling i formannskapets møte 24. januar utløp 9. november 2016. Frist for innlevering av 
komplett plansak er to måneder før behandlende formannskapsmøte. 

Det var for øvrig enighet mellom alle parter om at et tett samarbeid og god dialog vil gi et godt 
grunnlag for målsetting om en mest mulig effektiv planprosess.

Dette referat er basert på det underlag av tegninger og annen dokumentasjon som forslagsstillers 
plankonsulent har brukt for sin redegjørelse i sin presentasjon til Nes formannskap 3. mai 2016, 
samt i dispensasjonssøknad med vedlegg av 4.juli 2016.

Det gjøres oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter som gjensidig orientering og det gir 
ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra 



offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, 
forlenget saksbehandlingstid og endring av planprosessen.

Med hilsen
Nes kommune
Samfunnsutvikling og kultur

Arild Skogholt (sign.)
kommunalsjef

Camilla Smedsrud
rådgiver

Vedlegg:
1. Veileder brann og redning
2. VA- norm
3. Vei- norm
4. Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder

                                           


