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Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Drognesjordet blokkområde BB2 ut til offentlig ettersyn og høring. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder utleggelse av forslag til detaljregulering av Drognesjordet blokkområde BB2 til 
offentlig ettersyn.  
 
Planområdet er beliggende sør for det allerede oppførte blokkområde BB1, Årnesbyen (Solsikken 
1 – 3). BB2 er beliggende øst for og langs fv 478 Øvre Hagaveg og ned mot nyetablert 
rundkjøring, og adkomstveg «Drognesjordet» fra denne rundkjøringen. Mot øst grenser 
delområdet inn mot utbyggingsområde BK10 innenfor områdereguleringsplan for Drognesjordet.  
 
Planforslaget fremmes av Glomma Boligpark 1 AS ved plankonsulent Romerike Arkitekter AS.  
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for blokkbebyggelse med kjellerparkering. 
Blokkbebyggelsen følger i all hovedsak byggehøydene for Solsikken 1 - 3 i nabo-området BB1, 
og ligger innenfor dels fire, dels femplans løsning. Deler av bebyggelse tilrettelegges med 
takterrasseløsninger. 
 
Planområdet er uten vegetasjon (tidligere fulldyrket areal), og det finnes ikke bekkedrag eller 
våtmarkssoner innenfor arealet. Grunnvannssituasjonen i området gjør det ønskelig å videreføre i 



størst mulig grad det samme utgravingsplanum for parkeringskjeller på BB2 som for BB1. 
Byggegrunnen er for øvrig vurdert i geoteknisk rapport som stabilt byggbar. 

Planstatus 
Delfelt BB2 ligger innenfor gjeldende Områdereguleringsplan for Drognesjordet, vedtatt 
13.12.2011. I tilgrensende område mot nord gjelder detaljreguleringsplan ”Delfelt BB1 i 
områdereguleringsplan for Drognesjordet” vedtatt 25.10.2016. Det foregår parallelt planarbeid for 
delfeltene BK9 - BK12 i øst. Detaljplanen for BB2 vil være sammenfallende med 
detaljreguleringsplanen for BK9 - 12 i området langs BK10. Det er ut fra dette gjort plantekniske 
disponeringer i planforslaget for BB2 for at disse to detaljplanene skal ha en sammenfallende 
reguleringsmessig situasjon langs grenselinjen mot BK10. Reguleringsplan for delfeltene BK9 - 
BK12 er ikke fremmet til politisk behandling ennå, men det er fra plankonsulent antydet en 
innsendelse inneværende år. Planforslaget for BB2 inkluderer lekeplass på delområde BK9. 
 
Drognesjordet, inkludert delområde BB2, er i kommuneplanens arealdel, avsatt til 
boligbebyggelse. Det foreligger ingen rekkefølgebestemmelse i kommuneplanens arealdel knyttet 
opp mot utbygging av dette området.  

Overordnede planer 
Gjennom regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er Årnes angitt som prioritert 
tettsted i Nes kommune. Det er gjennom dette vist at hovedandelen av framtidig boligvekst i 
kommunen skal skje på Årnes. Dette primært etter fordelingsprinsippet 80/20 mellom Årnes og 
øvrige utbyggingsområder i Nes. Planforslaget er således i tråd med dette. Det er i 
planbeskrivelsen anslått en utbygging av 150 – 160 leiligheter innenfor planområdet som er i 
overkant av 8 dekar.  
 
Planområdet er beliggende om lag 800 m fra Årnes stasjon. Beliggenheten er således gunstig for 
oppfølging av nasjonal sykkel- og gåstrategi.  
 
Utbyggingsområdet er i sin helhet beliggende på fulldyrket mark. Således er ikke utbyggingen i 
henhold til Nasjonal jordvernstrategi. Allikevel er utbyggingsområdet innenfor definert område 
hvor utbygging er overordnet jordvernhensyn for prioriterte tettsteder i regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Planområdet ligger omsluttet av tidligere gjennomførte og 
oppstartede utbygginger i henhold til tidligere reguleringsplaner. 
 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus synes i hensyntatt gjennom foreslåtte 
reguleringsbestemmelser vedrørende håndtering av jordmasser.  

Planprosess og medvirkning 
Det har vært avholdt oppstartsmøte med Nes kommune 12.01.2017. Varslingsbrev til naboer og 
berørte parter ble sendt pr. 26.01.2017. Frist for merknader var satt til 27.02.2017. For øvrig er 
reguleringsoppstart samt varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale 
mellom Glomma Boligpark 1 AS og Nes kommune, kunngjort i lokalavisa Raumnes. Det er ikke 
oppstartet prosess for utarbeidelse av utbyggingsavtale. 
 
Forslagstiller har vurdert at det ikke har vært behov for spesielle avklaringer i form av møter med 
offentlig myndigheter eller andre berørte parter, naboer eller andre. Hovedgrunnen til denne 
vurderingen er at delfelt BB2 kommer som en naturlig videreføring av utbyggingen 
innenfor BB1, og i all hovedsak vil følge både hoveddisposisjon og formspråk fra BB1. BB2 følger 
også opp områdereguleringen for Drognesjordet.  

Beskrivelse av planforslaget 

Byggeområder 

I tillegg til tidligere forklarte beliggenhet for planområdet er plangrensen mot øst lagt 4 meter 
utenfor tomtegrense, følgelig ligger plangrensen inne på delfelt BK10. Dette er gjort for å sikre 



overlapping mot detaljreguleringsplan for BK10. Rådmannen ønsker å påpeke at det er samme 
arkitekt (Romerike Arkitekter) som utarbeider detaljreguleringsplan for de tilgrensende 
delområdene BK9 – BK12. Mot nord inkluderes deler av områdeplanens grønnstruktur innenfor 
plangrensen. Dette muliggjør direkte sammenskjøting med detaljplanen for BB1. Tidligere 
vedtatte detaljplan for delfelt BB1 viser imidlertid at ett av planens formålsområde med lekeplass, 
ligger innenfor BB2 planens grenselinjer. Dette forholdet har vært drøftet mellom de ulike 
interessentene i området (Glomma Boligpark 1 AS og Nordbohus Romerike), kommunens 
planavdeling har også vært involvert. Det er enighet om at denne felles lekeplassen skal 
omplasseres videre innenfor delfelt BK9. Imidlertid blir detaljplanen for BB2 og detaljplanen for 
BK9-12 utført som separate planer. Denne felles lekeplassen er i planforslaget benevnt f_BLK3 
og ligger da inne på områdereguleringens delfelt BK9. Denne beliggenhet er avklart med 
hjemmelshaver/utbygger av dette området. Bekreftelse på dette følger som vedlegg i saken her. 

Bebyggelse 

I planforslaget foreslås utbygging av blokkbebyggelse i henhold til vedtatt områdereguleringsplan 
for Drognesjordet. Bygningsstrukturen fra delfelt BB1 er i hovedsak videreført på BB2. Det er 
blokk-bebyggelse med midtkorridor og med trapp/heisløsning fra parkeringskjeller og opp 
igjennom byggene. Det er også ordinære adkomstsituasjoner fra terrengnivå. Blokkene foreslås 
trappet i endefeltene, og ligger med 4 etasjer i gavlsonen, og fem etasjer i hoved-delen. 
Høydemessig følger bebyggelsen i hovedsak BB1, hvor siste bygg, Solsikken 3, har 5 fulle 
etasjer. 
 
Gulvnivå 1. etg. for BB2 ligger ca. 75 cm lavere enn for BB1. Dette på grunn av og et svakt fall i 
terrenget gjennom planområdet mot sør. 1.etg. blir liggende noe høyere enn gangs-
/sykkelvegnivået langs Fv 478, noe som gir en gunstig situasjon i forhold til innsyn, og skaper en 
mer privat situasjon tilknyttet de private terrassearealene for bebyggelsen langs Fv 478.  Det er 
lagt inn en litt forhøyet gesims i BB2 i forhold til BB1. Dette medfører at begge områder får 
gesims på samme nivå, og med det en lik situasjon i fjernvirkningsperspektiv.  

Solforhold 

Byggeområdene innenfor BB2 er plassert med hensyn til å oppnå best mulig solforhold for 
leilighetene, og gjennom utbyggingsområdet for kommende bakenforliggende bebyggelse.  
Samtidig tillater byggeområdenes plassering størst mulig uteoppholds- og lekearealer.  

Situasjon mot naboarealer 

Det er vektlagt en reguleringsteknisk situasjon som gjør det lett å koble naboarealene sammen 
med BB2-planen. Dette gjelder spesielt for BK10-området mot øst. Her legges det i planen opp til 
et gatetunareal, f_SGT2, som også vil kunne betjene BK10. Det er her tatt høyde for mulig 
oppstilling av utrykningskjøretøy (brann/redning). Det er per i dag ikke tilliggende og utbygde 
naboarealer som vil bli påvirket av ny bebyggelse på BB2. Det er regulert for slik bebyggelse, 
men den er ikke oppført.  

Trafikk- og parkeringsforhold 

Adkomst for kjøretrafikk inn i planområdet er lagt i tomtegrensen mellom BB2 og BK10 slik som 
vist i den overordnede områdereguleringsplanen. Kjørearealene knytter seg til adkomst til de 
aktuelle parkeringsarealene, og til gatetunområdene f_SGT1 og f_SGT2. Det tillates begrenset 
kjøring tilknyttet flyttetransport mv. på gatetunarealene.  
 
For å oppnå tilgjengelighet mellom blokkene og den eksisterende gang-/sykkelvegen langs Fv 
478, er det lagt inn to bestemmelsesområder som viser punkter hvor det er tillatt å tilknytte 
interne gang-/sykkelstier til det offentlige nettet. Faktisk trase inne på planområdet er ikke fastlagt 
for disse stiforbindelsene. Det er vist foreslått plassering på medfølgende Illustrasjonsplanen i 
planmaterialet. Konkret utforming defineres gjennom utomhusplan som er nedfelt i 
bestemmelsene som krav tilknyttet søknad om tiltak i planområdet.  
 
Det er videre avsatt formålsområde for renovasjon, f_BRE1.  



 
All parkering foreslås i parkeringskjeller, og foreslått parkeringsareal i sokkel-etasjesituasjon 
under BBB1.4. Det er totalt tilrettelagt for 1,25 P-plass pr leilighet. Den foreslåtte 
parkeringsdekningen er lavere enn det angitte maksimumskravet i kommuneplanens arealdel. I 
reguleringsbestemmelsene legges parkeringskravet inn med et minimums-krav på 1 P-plass pr. 
boenhet.  
 
Av parkeringsplassene skal minimum 5% være HC-parkeringer. Dette i tråd med gjeldende 
kommunal parkeringsnorm. Det vil også bli tilrettelagt med en grunnstruktur for etablering av 
ladepunkt tilknyttet den enkelte parkeringsplassen. 
 
For sykkelparkering er det tatt utgangspunkt i parkeringsnormens krav om 2 plasser pr. boenhet. 
Forslagstiller mener av erfaring fra tilsvarende boområder at et slikt omfang er i overkant stort, og 
at det beslaglegger betydelige arealer rundt inngangssoner og langs interne gang/sykkelveger. 
Dette blir i enda større grad synlig i og med krav om at en viss andel av 
sykkeloppstillingsplassene også skal være overbygd. Sykkelparkeringen i BB2-planen er derfor 
foreslått løst slik at 1 av to sykkelplasser forutsettes lagt til egen sportsbod i P-kjeller. 
Sykkelparkering nummer to er lagt til markarealer tilknyttet de enkelte blokkers inngangsområder. 

Lek/opphold – barn/unge – folkehelse/grønnstruktur 

Nærlekarealer foreslås inne på de grønne arealene mellom byggene. Dette er bilfrie områder 
som vil gi en trygg og sikker plassering. Nærlekarealene er også spredt rundt slik at det alltid 
gjennom dagen finnes lekeområder med sol. 
 
I tillegg til disse arealene skal det etableres større felles leke- og grøntområdene som skal 
betjene større deler av Drognesjordet. Det vises her spesielt til f_BLK3 som omplasseres til BK9-
feltet i områdereguleringsplanen. Lekearealet som nå reguleres gjennom f_BLK3 har gjennom de 
ulike tidligere reguleringsprosesser fått endret beliggenhet. Dette er uheldig, men opparbeidelse 
sikres nå ved at reguleringsforslaget nå hjemler tidspunkt for opparbeidelse av lekeplassene. 
Forslagstiller anser det som riktig at disse lekearealene, både nærleksonene og de litt mer 
”kvartals-aktige” områdene, først og fremst er knyttet opp mot barns lek. De vil naturlig bli møblert 
med lekeapparater rettet mot denne aldersgruppen. Med tanke på ungdommers oppholds- og 
aktivitetsarealer innen planområdet, så vil samlingspunkter med sittegrupper og ulike 
gatemøbleringer være aktuelle. Forslagstiller mener at dette vil imidlertid være løsninger som må 
springe fram ut fra et naturlig behov blant beboerne i området. Ut fra et ”ungdoms-synspunkt” så 
vil også mye av deres aktiviteter ligge i helt andre områder, og tilknyttet sentrum for øvrig. Her vil 
også nærhet til eksisterende idrettsarealer være av stor betydning. Reguleringsmessig ligger det 
grøntstruktursoner som knytter området direkte inn mot store frilufts- og turareal mot øst. 

Tekniske anlegg 

I forbindelse med planprosessen er det utført en overordnet VA-analyse som er konkretisert i en 
VA-rammeplan. Denne drøfter forhold rundt vannkapasitet generelt, samt brannvann, spillvann og 
overvann. Det er også vist nødvendige fordrøyningsmagasiner i området. Det er også utført 
diverse branntekniske vurderinger i forbindelse med planarbeidene. Det er vurdert plassering av 
brannkummer og krav til vannkapasitet for sprinkling. Det er også gjort vurderinger på 
tilgjengelighet for redningskjøretøy/stigebil, og det er tatt høyde for kjøresterkt dekke over 
parkeringskjelleren. 
 
Det er utarbeidet egen VA-plan for delområdet, samt kart med beregnede flomveier og 
overvannssituasjon.  Det er utført overvannsberegninger i forbindelse med arbeidet.  
  

VURDERING: 
Det er innkommet 5 merknader ved varsel om oppstart av planarbeidene. Det er ikke mottatt 
merknader eller innspill fra private interesser, eller lag og foreninger. Merknadene er innsendt fra 
Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen og Norges 



vassdrag – og energidirektorat (NVE) og Hafslund Nett AS. Merknadene er kommentert av 
plankonsulent og rådmannen i eget notat som følger som vedlegg i saken. I dette avsnittet 
framholdes og vurderes hovedtema fra merknadene.  

Jordvern og gjenbruk/omplassering av matjord 

Det pekes gjennom merknadene på regionale og nasjonale føringer for jordvern og bevaring av 
matjordressurser. Det vises videre til krav i områdereguleringens planbestemmelser om 
utarbeidelse av plan for gjenbruk/omplassering av matjord fra planområdet. Det anmodes om 
krav til høy utnyttelse innen planområdet.  
 
Aktuelle kommunale, regionale og nasjonale føringer som det vises til, er lagt til grunn for 
plandokumentet. De ulike punktene er drøftet og synliggjort i planbeskrivelsen. Vedrørende 
forhold til massehåndtering og matjord vil områdeplanens bestemmelser bli videreført i 
detaljreguleringsplanen. Gjennom forslag til reguleringsbestemmelser hjemles krav til 
utarbeidelse av plan for massehåndtering. Slik plan må foreligge før det gis igangsettingstillatelse 
for tiltak innen planområdet, Planen skal beskrive hvordan matjorda i planområdet skal bevares 
og eventuelt gjenbrukes innen planområdet, alternativt vise omplassering utenfor planområdet.  
 
Det er tilstrebet høy utnyttelse av området, samtidig med opprettholdelse av krav til uteområder 
for å kunne ivareta kvalitetene i planens uteoppholdsarealer.  

Krav ved etablering av veganlegg 

Gjennom merknad framholdes ulike krav ved etablering av tiltak langs og på fylkesveg. 
Rådmannen vurderer at disse hensynene er ivaretatt ved etablering av disse veganleggene 
tidligere. Rundkjøring er etablert og avkjørselssanering er gjennomført. Byggeplaner for disse 
arbeidene har blitt godkjent av vegvesenet.  

Støy 

Det forventes gjennom merknad at det utarbeides støyrapport for planområdet. Det stilles 
samtidig krav til planbestemmelse for å ivareta støyskjerming for leilighetene. Rådmannen 
vurderer at disse kravene og hensynene er ivaretatt gjennom foreliggende planforslag. 
Støyrapport er utarbeidet i henhold til krav i støyforskrift T-1442/2016. 

Foreslått bebyggelse 

Gjennom forslag til revidert kommunedelplan for Årnes er det ikke foreslått noen særskilte 
bestemmelser for ny bebyggelse for området som dekkes av områdereguleringsplan for 
Drognesjordet. Områdereguleringens føringer inn i detaljreguleringsplanen videreføres således 
uforandret. Området inngikk ikke i den utarbeidede transformasjons og fortettingsanalysen som 
inngikk som bakgrunnsdokument for revideringsarbeidet. Rådmannen vurderer at den foreslåtte 
bebyggelse harmonerer godt med den nylig oppførte blokkbebyggelse på delfelt BB1. Dette både 
for bygningsvolum, høyder og utnyttelse. Byggene som er foreslått gjennom 
detaljreguleringsplanen vurderes til å ikke medføre særlige ulemper for kommende bebyggelse i 
bakkant (BK-områdene). 

Risiko og sårbarhet (ROS) 

Rådmannen vurderer at realisering av den utbygging som hjemles gjennom reguleringsplanen 
ikke vil medføre noen utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. ROS-analysen 
viser ingen negative konsekvenser. Der hvor tiltak er nødvendig, vil reguleringsbestemmelsene 
ivareta utbedringene. Dette gjelder for støy/trafikk og trafikkforhold/ulykker og hendelser ved 
anleggsgjennomføring. Det er ikke avdekket kvikkleire eller sensitive masser i planområdet.  

Naturmangfold 

Rådmannen støtter de vurderinger som er gjort av plankonsulent vedrørende naturmangfold, og 
at gjennomføring av utbygging ikke vil ha påvirkning for naturmangfold. Dette siden området 
opprinnelig er et fylldyrket jordbruksareal. 



Trafikk/parkeringsforhold 

Planforslaget gir et godt og trafikksikkert miljø for myke trafikanter. Det etableres gatetunarealer 
mellom boligblokkene. På disse tillates det kun begrenset kjøring tilknyttet flyttetransport mv. Det 
etableres gangforbindelser intern i delfeltet som ikke er beliggende inntil kjørearealer for bil. Disse 
knytter seg også opp i mot omkringliggende trafikksikre forbindelser til andre delområder.  
 
For kjøreadkomst for bil vurderes planforslagets ene adkomst som tilstrekkelig for å oppnå god 
og trafikksikker løsning. Adkomsten leder til og fra parkeringskjeller foruten å gå gjennom 
delfeltene for bolig. Adkomsten ligger også nært opp til rundkjøring i fylkesvegen.  

Vann/avløp/renovasjon 

VA-rammeplan for BB2, datert 09.11.2017 som ligger vedlagt saken ser ut til å være innenfor 
rammene for tidligere VA-rammeplan for området. Løsning og dimensjonering på VA og 
overvannshåndtering kan justeres i detaljprosjekteringen. 
 
Rådmannen har ingen tilbakemeldinger vedrørende renovasjonsløsning og reguleringsplanens 
forslag til plassering av renovasjonspunkter. 
 
Det er gjennomført utredning av overvannssiuasjon/drenslinjer i sammenheng ved revidering av 
kommunedelplan for Årnes. Det er gjennom dette arbeidet ikke vist noen direkte drenslinjer og 
fordrøyningssoner i planområdet. Det vurderes ut fra dette at planområdet ikke vil medføre noen 
særskilte utfordringer i forhold til naturlige drenslinjer og overvannssituasjoner ved 
ekstremnedbør.  

Barnehage/skole 

Det er usikkerhet i forhold til hvor store konsekvenser denne utbyggingen vil ha for skole og 
barnehagekapasiteten/- behovet i Årnes området. Kapasitet og behov er avhengig av hvilken 
aldersgruppe beboere som vil bosette seg her er i. Det er noe kapasitet i barnehagene i dag. I det 
nærmeste vil barnehagekapasiteten på Årnes utøkes ved oppføring av ny barnehage på Fjuk 
(Evangvegen) og Runni Gård. Det er også noe kapasitet på Årnes barneskole og Runni 
ungdomsskole. 

Universell utforming 

Rådmannen vurderer at krav til universell utforming er ivaretatt gjennom planforslaget. Det stilles i 
forslag til reguleringsbestemmelser krav til opparbeidelse av at uteområder og adkomstforhold 
skal tilfredsstille kravet til universell utforming og sikre tilgjengelighet for alle. Blokkene skal 
oppføres med heistilknytning, slik at krav til universell utforming kan oppfylles også innomhus. 
Øvrige krav må hensyntas ved byggesaksbehandling.  

Folkehelse 

Realisering av utbyggingen som hjemles gjennom planforslaget vurderes til å ikke medføre 
utfordringer som påvirker befolkningens helse i negativ retning. Blokkområdet ligger med 
trafikksikre løsninger til Årnes sentrum. I tillegg er avstanden til sentrum, kollektivknutepunkt og 
andre daglige målpunkter av en slik avstand at det muliggjør gange/sykkel. Det er positivt med 
leke- og oppholdsareal som kan bli en god arena for aktivitet og sosiale sammenkomster, samt at 
disse er knyttet opp i mot andre grøntområder i de andre delområdene innenfor arealene for 
områdereguleringsplanen.  

Barn og unges interesser 

Planforslaget synes å ivareta barn og unges interesser. Det legges opp til gode og trafikksikre 
uteområder med etablering av lekeplasser. Delfeltet knyttes videre opp i mot øvrige deler av 
reguleringsområdet for Drognesjordet med trafikksikre forbindelser. Dette knytter de ulike 
fellesområder innenfor denne planen og de øvrige deler av områdereguleringen sammen. Felles 
grøntområder er foreslått felles for hele områdereguleringen. Planforslaget legger ikke opp til 



noen spesifikke tilrettelegginger for ungdom. Annet enn etablering av gode uteområder. Området 
ligger i nærhet til tilbud på Årnes til denne aldersgruppen.   

Kriminalitetsforebygging 

Planforslaget vurderes til å ikke medføre noen særskilte områder som utpeker seg som negative i 
forhold til kriminalitet og uønskede hendelser. De ulike deler av reguleringsområdet vil være 
eksponert fra delområdets egne boenheter eller boenheter på tilstøtende delområder. Det synes 
derfor at det vil kunne oppnås en god sosial kontroll for uteområdene.  

Jordvern og massehåndtering  

Forslag til reguleringsbestemmelser hjemler krav til videre oppfølging og bruk av 
matjordressursene innenfor planområdet. Dette ved at det stilles krav til massehåndteringsplan 
knyttet til søknad om igangsettingstillatelse for utbygging. Planen skal beskrive hvordan matjorda 
i planområdet skal bevares og evt. gjenbrukes innen planområdet, alternativt vise omplassering 
utenfor planområdet. 

KONKLUSJON: 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 


