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FORORD 
 
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Natur, Utvikling & Design v/ Lisbet Baklid, på 
oppdrag fra Spydeberg kommune.  
 
Underleverandør for tegning av digital terrengmodell og plankart har vært Norconsult AS. De 
har bistått med noe rådgivning ved valg av løsninger for gang- og sykkelveg, men de står ikke 
ansvarlige for planforslaget.  
 
Målet med planarbeidet er: 

• å bedre trafikksikkerhet for gående og syklende mellom Spydeberg tettsted og 
Lyseren.  

• å bedre fremkommeligheten for gående og syklende mellom bosted og skole i 
Spydeberg langs fylkesvei 202. 

• å bedre mosjonsnettet for rekreasjonssyklister, joggende og gående i Spydeberg.  
 
Arbeidet har startet som følge av tildeling av sideveismidler som kompensasjon for bygging 
av ny E18 gjennom Spydeberg kommune.  
 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

• Planbeskrivelse for reguleringsplanen 
• Reguleringsbestemmelser 
• Reguleringsplankart 
• Terrengmodell av gang- og sykkelvegen 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Rapport fra naturtype og naturmangfoldkartlegging 
• Rapport fra kulturhistoriske registreringer 
• Geoteknisk undersøkelse 
 

Den formelle saksbehandlingen av planforslaget skjer etter plan- og bygningsloven, kapittel 
12. Som følge av 1.gangs behandling i Komiteen for miljø, plan og teknikk er planforslaget 
ute på offentlig ettersyn og høring i minst seks uker. Ett eksemplar av planforslagets 
dokumenter ligger ute på Servicetorget i Spydeberg kommune. Høringsforslaget med vedlegg 
ligger også ute på nett: www.spydeberg.kommune.no .  
 
Etter at høringsperioden er over, vil planforslaget bli revidert etter vurdering av innkomne 
merknader. Sluttbehandling av planforslaget vil skje ved 2.gangs behandling i Komiteen for 
miljø, plan og teknikk, og planen vil deretter blir sendt for endelig vedtak i kommunestyret.  
 
Kommunestyrets vedtak vil bli annonsert, og berørte parter vil orienteres per brev om 
vedtaket og mulighet for å påklage vedtaket. Offentlige myndigheter med innsigelsesrett vil 
kunne fremme innsigelse. Saken vil da kunne gå til megling.  Dersom megling ikke fører 
fram, vil saken bli endelig avgjort av Miljøverndepartementet.  
 
Henvendelse om planen og planarbeidet kan rettes til: 
Lisbet Baklid, Natur, Utvikling & Design, telefon 93 28 72 55 
Bente Sand, Spydeberg kommune, telefon 69 83 35 00 
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SAMMENDRAG 
 
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202 fra Hovin skole til Lyseren ble første gang varslet i 
2007. Som følge av intensivering av arbeidet i 2011 ble saken varslet på ny i mars 2012 for å 
fange opp endrede forhold etter varselet i 2007. Det kom inn over 20 uttalelser til hver av 
varslene.   
 
Som følge av varselet i 2007 utførte kulturminnemyndighetene kulturminneregistreringer. 
Resultatene av registreringene viser at det er høy tetthet av automatisk fredede kulturminner i 
grunnen langs fylkesvei 202 mellom Hovin skole og syd for krysset mellom fylkesveiene 202 
og 203. Spor etter forhistoriske gravfelt, gravhauger, anlegg og boplasser er funnet i 
planområdet i form av sju lokaliteter og en gravhaug. Funn av automatisk fredede 
kulturminner har påvirket valg av løsninger i planarbeidet.  
 
Automatisk fredede kulturminner er kulturminner fra før 1534 (reformasjonen). 
Kulturminneloven krever at det skal skje eget vedtak om det skal tillates inngrep der slike 
finnes. Hver registrering kan kreves utgravet før en dispensasjon fra den automatiske 
fredningen kan gis. Utgravninger vil skje som følge av at planforslaget sendes på offentlig 
ettersyn.  
 
Det har i arbeidet også blitt utført en kartlegging av naturmangfoldet på strekningen.  
 
Deler av strekningen som inngikk i oppstartsvarselet, har ikke blitt videreført i det videre 
planarbeidet. Det gjelder strekningen fra Granodden til Hallerudstranda. Årsaken til dette er 
1) finansiering og 2) kostnadene for miljø og samfunn. Hele strekningen for det foreslåtte 
planområdet er derfor redusert til 7,3 km.  
 
Landbruksinteressene i planområdet er store. Av strekningen langs fylkesveien i planområdet 
er ca. 4,6 km dyrket mark av høyeste kvalitet. Der dyrkes hovedsakelig korn, men noe blir 
også brukt for grasdyrking, beite og nypeproduksjon.  
 
Av andre hensyn i planarbeidet har spesielt vært eksisterende: 

• Bebyggelse 
• Fibernett, VA-ledninger og høyspent 
• Naturmangfold 
• Landskap 

 
Statens vegvesens normaler og øvrige håndbøker beskriver hva som er tillatte og anbefalte 
standarder. Ved valg av løsning for gang- og sykkelvei er Håndbok 017  Vegnormalen, 
Håndbok 231 Rekkverk og Håndbok 232 Sykkelhåndboka, lagt mest vekt på for å finne 
stedstilpassede løsninger. Det gjelder sikkerhetssone overfor fylkesvei 202, vedlikehold og 
drenering av gang- og sykkelvegen og trafikkavvikling for gående og syklende på gang- og 
sykkelvegen.  
 
Skråningsutslaget (grøft/skjæring/fylling) pluss et tillegg på 1,0 meter reguleres normalt for 
gang- og sykkelveger langs riks- og fylkesveger. For å redusere inngrep på dyrka mark på 
deler av strekningen er gang- og sykkelvegen løftet ca. 0,5 meter over kjørebanen på flate 
jorder. Dette gjør skråningsutslaget noe kortere enn normalt på disse strekningene.  
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På hele strekningen er det valgt tre hovedløsninger for gående og syklende langs fylkesvei 
202: 

1. 3 m sikkerhetssone/trafikkskille med grøft mot fylkesvei, 2,75 - 3 m gang- og 
sykkelveg og 0,25-0,5 m skulderkanter 

2. 1,5 m gress m kantstein, 2,5 meter gang- og sykkelveg, og 0,25-0,5 m skulderkanter 
3. fortau med kantstein 2,5 m og 0,25 m skulderkant 

 
Løsning 1 med 3 m gang- og sykkelveg er valgt i skog og dyrka mark der fartsgrensen er 60 
og 80 km/t. Unntaket fra dette er ca 2 km på dyrka mark på andre og tredje etappestrekning 
der det er valgt 2,75 m gang- og sykkelveg. Der det er svært nær bebyggelse og fartsgrense 40 
eller 60 km/t, er det valgt en løsning tilsvarende punkt 2 over. Ved en kort strekning på ca. 20 
meter forbi et vannmagasin på Holli er det valgt fortau, løsning 3 over.  
 
Forbi den gamle skolen og Spydeberg bygdetun er det valgt en omvei rundt gårdstunet og 
bygningene inkludert gamleskolen, fordi det er gravhauger på begge sider av fylkesveien på 
denne strekningen. Samtidig er det regulert en større og mer trafikksikker parkering vest for 
gamleskoletunet til bruk for besøkende til bygdetunet. Både gamleskoletunet og bygdetunet er 
tatt med i reguleringsplanen som henholdsvis landbruksformål med hensynssone bevaring 
kulturmiljø og forsamlingslokaler med samme hensynssone. Alle gravhaugene i dette 
kulturmiljøet er båndlagt etter lov om kulturminner.  
 
Av andre formål i planen er i hovedsak: 

- landbruksformål og ny kjøreveg framfor de to eksisterende på Holli vest for 
fylkesveien.  

- flytting av fylkesveien ved bolighus på etappestrekning GS5.  
- ny parkeringsplass i tilknytning til friluftsområdet, Granodden. 
- friluftsområdet 
- LNF – naturformål for svartorskogen øst for badeplassen, Granodden   
- universelt utformede bussholdeplasser/plattformer på begge sider av fylkesveien ved 

Frøhaugen og Holli. De skal erstatte de fire eksisterende. De to på vestsiden av 
fylkesveien knytter det seg rekkefølgebestemmelser til.     

 
Alle kulturminnelokalitetene som har blitt funnet i de kulturhistoriske registreringene er 
markert med bestemmelsesgrense i plankartene. Det gjør at det er lettere å ta hensyn i 
anleggsarbeidet.  
 
Det er i planbestemmelsene gitt en prioritering av gjennomføring av de 12 gang- og 
sykkelvegetappene på strekningen. Strekning 1,2, 3 og 12 er prioritert først. De tre første fordi 
man antar at bruken og dermed samfunnsnytten, er høyest nærmest tettstedet Spydeberg. Den 
siste fordi det vil bedre trafikksikkerheten ved bruk av Granodden på sommertid i badevær.  
Dagens parkering ved Granodden er liten, og det gir ofte parkering langs fylkesveien når 
nevnte parkering er full.  
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1. Innledning 
 
Spydeberg kommunes areal utgjør 142 km². Over 50% av arealet i kommunen består av skog, 
og dyrka mark utgjør 27%. Innbyggertallet per 01.01.2013 var 5 474, og ca. 70 % arbeider 
utenfor kommunen. Kommunen ligger ca. 5 mil fra Oslo med både jernbane og E18 gjennom 
kommunen. Tettstedet Spydeberg er kommunens senter.   
 
Ny E18 har blitt bygd vest for Spydeberg tettsted, og som kompensasjon for bygging av ny 
E18 gjennom Spydeberg har kommunen fått tilsagn om såkalte ”sideveismidler”. En del av 
midlene skal brukes på å bedre forholdene for syklende og gående mellom tettstedet og 
Lyseren. Dette er bakgrunnen for at Spydeberg kommune planlegger opparbeidelse av gang- 
og sykkelveg langs fylkesvei 202 fra Hovin skole nord i Spydeberg tettsted fram til 
badeplassen Granodden ved innsjøen Lyseren. En gang- og sykkelvei som vil forbinde 
kommunesenteret inkludert de nye boligområdene på Grååsen og Vollene midt i kommunen, 
med rekreasjonsområder i den nordre delen av kommunen.   
 
Hovedhensikten med reguleringsplan og tilhørende bestemmelser er å opparbeide en gang- og 
sykkelvei langs og vest for fylkesvei 202 mellom Hovin skole, gbnr. 11/51 og Granodden, 
gbnr. 65/20. Samtidig skal planen tilrettelegge for nedlegging av en vannledning i samme 
trasé som gang- og sykkelveien fra krysset mellom fylkesvei 202 og 203 og Holli, dvs. en del 
av strekningen. Vannledningen skal føre vann fra Lyseren.     
 
Gang- og sykkelveitraseen er 7,3 km lang. Fartsgrensene på strekningen er 60 og 80 km/t med 
unntak av 40 km/t ca. 350 m lengst syd i traseen fra Hovin skole til Skulberg-gårdene. Årlig 
døgntrafikk, ÅDT, på strekningen er 1250-2388 der den høyeste ÅDT er  ved Spydeberg 
tettsted.  
 
Traseen går gjennom et markert jordbrukslandskap med korndyrking og matjord av høy 
kvalitet. På strekningen Hovin skole til like nord for Hovin gamle skole, ca. 2,6 km, er det 
høy tetthet av automatisk fredede kulturminner i og under jordoverflaten. Hovedutfordringen i 
planen har vært å finne løsninger som avveier hensynene til jordvern/grunneierinteresser, 
kulturminner og – miljøer og regelverkets krav til standarder for å oppnå tilstrekkelig 
trafikkavvikling og -sikkerhet.  
 

2. Planprosess og medvirkning 
 
Planen berører mange grunneiere og interesser. Interessene som er berørt, er spesielt knyttet 
til kulturminner, dyrka mark/jordvern, grunneierinteresser, landskap og trafikksikkerhet. I 
saken har det derfor vært og er viktig å tilrettelegge for en god planprosess med befaringer 
med ulike parter, gjøre grundige registreringer og legge fram et planforslag basert på 
gjennomtenkte løsninger.  
 
Det er gjennomført følgende befaringer med berørte parter: 
- på utvalgte steder; med Statens vegvesen og kulturminnemyndighetene i februar 2012.  
- med enkelte grunneiere rundt Bygdetunet og Hov gamle skole i april 2012.  
- med Statens vegvesen 18.september, 2012.  
- om løsninger ved Hov gamle skole; med grunneiere av Hov gamle skole, Bygdetunet og 
Hov vestre 04.12.2012.  
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Det ble holdt en orientering om utfordringer og status i planarbeidet for det faste utvalget for 
plansaker, Komiteen for miljø, plan og teknikk, 19.09.2012. Det ble gjennomført et 
informasjons- og dialogmøte med berørte grunneiere i september 2012.  
 

2.1 Varsel om oppstart av planarbeidet 
Første varsel om oppstart ble gjort 23.08.2007 i henhold til plan- og bygningslovens krav. Det 
ble den gang varslet traseer langs både fylkesvei 202 og 233, og planavgrensingen ga ikke 
svar på hvilken side av veiene traseen skulle føres. Planarbeidet stoppet noe opp etter at det 
ble utført kulturhistoriske registreringer i 2008-2009, men trasevalget fram til Lyseren ble i 
hovedtrekk bestemt. Siden saken ble varslet første gang, har det skjedd endringer i lovverk og 
retningslinjer og hos grunneiere og rettighetshavere. Spydeberg kommune prioriterer gang- og 
sykkelveg langs fylkesvei 202 fremfor fylkesvei 233. Planmyndigheten har derfor ut fra en 
samlet vurdering valgt å starte den formelle planprosessen på ny med nytt varsel om oppstart 
av planarbeidet for Hovin skole - Lyseren langs fylkesvei 202.  
 
Nytt varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg Hovin skole – Lyseren ble sendt 
ut 30.03.2012 til berørte parter og offentlige myndigheter, inkludert kommunens barne- og 
ungdomsrepresentant og ungdommens kommunestyre. Det ble lagt ut på kommunens nettside 
og kunngjort i Smaalenenes Avis 13.04.2012, jf. plan- og bygningsloven §12-8. Frist for 
uttalelse var 10.05.2012. Enkelte hytteeiere langs Lyseren fikk varselbrevet ettersendt med 
uttalelsesfrist 20.05.2012.  
 
Det ble i varselet oppgitt en planavgrensning på vestre siden av fylkesvei 202 fra Hovin skole 
til Lyseren, og det ble beskrevet og bedt om innspill på trasé på hver side av fylkesveien langs 
Lyseren til Hallerud, vest for Lyseren. Det ble også lagt fram ulike alternativer til trase forbi 
Gamleskolen / Bygdetunet som det ble bedt om tilbakemelding på.  
 

2.2 Oppsummering av innspill til varselet 
Det kom inn 25 uttalelser til varselet. Det er i tillegg innhentet en uttalelse fra Lyseren og Hov 
Vannforsyning. Det har vært dialog med de to grunneierne som blir mest berørt mhp. dyrka 
mark. Det har derfor vært dialog med grunneier Trygve Nesje og befaring og møte med 
grunneier Anne Kristoffersen. Det foreligger godkjent referat fra møtet med Anne 
Kristoffersen.  
 
Nedenfor følger en kort oppsummering av hver uttalelse med en påfølgende kommentar.  
 
1. Fellesbrev fra Eva Kirkerød, Katharina Kirkerød, Kari Kirkerød og Robert Fossum, 
adresse: Lyserenveien 866, 866, 864, og 828, datert 11.04.2012 
 
- Reguleringsplaner som kan få vesentlig virkning på miljø og samfunn skal inneholde en 
konsekvensutredning, og det kan de ikke se foreligger for strekningen Lystadvika – Hallerud 
badeplass. 
- de har innvendinger mot gangsti i strandlinjen i Lystadvika og begrunner dette.  
- foreslår nedsatt hastighet i Lystadvika med fartsdumpet og skilting da de mener det vil løse 
framkommelighetsproblemet uten inngrep i strandområdet. Mener det vil medføre store 
kostnader ved å velge et alternativ syd for fylkesveien langs Lyseren.  
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- De foreslår å vurdere å en trase slik at jordbruksområder kan spares, og de mener at gang- og 
sykkelvei langs fylkesveien vil medføre stort inngrep i jordbruksområder. Mener det kan gi en 
større naturopplevelse om gangveien ikke går langs fylkesveien.  
 
Kommentar: Planarbeidet for gang- og sykkelvei Granodden – Hallerudstranda innstilles. 
Planforslaget foreslår gang- og sykkelvei Hovin skole – Granodden.   
 
2. Kari og Arne Holtet, Lyserenveien 790, datert 04.05.2012 
 
- Fylkesveien Hovin - Lyseren er generelt i dårlig forfatning og behøver kontinuerlig 
vedlikehold.  
- Forslag 1: Eksisterende fylkesvei oppgraderes/utvides på strekningen Granodden – Hallerud 
i en bredde som muliggjør eget felt for gang- og sykketrafikk, avgrenset med autovern el.lign. 
slik at egen trase for gang- og sykkelvei unngås. Utvidelsen av veien bør skje syd for 
fylkesveien langs Lyseren.  På denne måten unngår man å ramme små strandeiendommer.  
- Forslag 2: Dersom forslag 1 ikke er aktuelt anbefales at gang- og sykkelveien avsluttes ved 
Granodden.  
- Fartsgrensen bør settes ned på hele strekningen.  
 
Kommentar: Planarbeidet for gang- og sykkelvei Granodden – Hallerudstranda innstilles. 
Planforslaget foreslår gang- og sykkelvei Hovin skole – Granodden.   
 
 
3. Hans Faye, medeier av to hytteeiendommer ved Lyseren, bl.a. gbnr. 65/13 
- Strandeiendommene har er medeier i ligger der det er minst areal mellom veien fylkesveien 
og Lyseren. Avstanden anslås til 7-9 meter. I tillegg er det stor høydeforskjell mellom veien 
og vannkanten.  
- Kan vanskelig se at det går å bygge gang- og sykkelveg mellom veien og Lyseren på denne 
strekningen uten å rasere strandtomtene og ødelegge bruksverdien knyttet til strandtomtene. 
Eiendommene er uerstattelige.  
- Foreslår at gang- og sykkelveien derfor ikke legges mellom fylkesveien og Lyseren. Dersom 
dette likevel velges må kommunen velge en løsning med redusert bredde og slik at dagens 
funksjon kan opprettholdes på begge hytteeiendommene. Ønsker skjerming for innsyn og at 
adkomst ned til strandtomtene sikres.  
- Forslag til alternativ for trase via Skoletjernet og Sandås til Dalenabben. Den vil bli 400 
meter lenger, men strekningen er allerede delvis kjørbar. Stiller spørsmål ved om det er 
mindre konfliktfylt og rimeligere å velge denne strekningen.  
 
Kommentar: Planarbeidet for gang- og sykkelvei Granodden – Hallerudstranda innstilles. 
Planforslaget foreslår gang- og sykkelvei Hovin skole – Granodden. En trase fra Holli 
nordvestover på skogsbilveier og lignende til Sandås og Dalenabben kan være et mulig 
alternativ til gang- og sykkelvei langs fylkesveien.   
 
 
4. Trygve Nesje, gbnr. 68/1, datert 05.05.2012 samt per telefon 19.og 25.10.2012 
- Uttaler seg også for tanten Randi Mathisen, bor i USA og eier gbnr. 68/3. I uttalelsen oppgis 
at Nesje har forkjøpsrett til eiendommen og at dette antageligvis vil bli kjøpt i løpet av 2012.  
- generelt er det et positivt tiltak at det blir gang- og sykkelvei på den varslede strekningen. 
Siden store deler av traseen går over dyrka mark, må det vurderes en redusert bredde på 
tiltaket.  
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- Lyseren Hov vannforsyning har sitt høydebasseng på gbnr. 68/1. Det ligger så nære 
fylkesveien at det blir umulig med den foreslåtte bredde, alternativt må fylkesveien flyttes 
østover. Bassenget har jordfylling rundt, og det er sannsynlig at denne må være der som vern 
for selve bassenget.  
- Lyseren Hov vannforsyning har et punkt for uttapping av vann fra bassenget i planlagt trase 
på 68/3, ca 1,5 meter fra asfaltkanten (på eksisterende fylkesvei?? – mitt spm.). Dette må det 
tas hensyn til i planarbeidet.  
- Inntaksledningen til Lyseren Hov vannforsyning fra Haugerud går langs traseen nord for 
bassenget og vil bli berørt av tiltaket.  
- Tilførselsledning til vanningsanlegget til jordbruket kommer langs Haugenveien og krysser 
eiendom, 68/1. 
- Forutsetter at dagens tre påkjøringspunkter fra fylkesveien til gårdsveien blir opprettholdt.  
- Eiendommene har siden 2001 blitt drevet økologisk av Nesje. Det dyrkes spesielle korn- og 
kulturplanter til driften av Holli Mølle. Bl.a. et felt med villnyper vil bli berørt. Grunneier er 
interessert i år få erstattet det arealet med jordbruksjord som går tapt som følge av ny gang- og 
sykkelveg, med nytt areal på eiendommen, ca. 8 daa, som er planlagt nydyrket mot vest. 
Forutsetter da at erstatningsarealet blir drenert, og at jorda som blir fjernet ved tiltaket blir 
fraktet til nydyrkingsfeltet.  
 - Noen alternativ trase for gang- og sykkelvei vil ikke være mulig over eiendommen på grunn 
av utvidelsesmulighetene til Holli Mølle.  
 
På forespørsel fra planfremmer ved kontakt om synspunkter på stenging av eksisterende 
adkomstveier og opparbeiding av en ny adkomstvei fra fylkesvei 202, er Nesje positiv til ny 
adkomstvei. Synspunkter om ny adkomstvei fra fylkesveien er dimensjonering ifht. 
tømmerbiler og trailere opptil 17 m lengde, og det er et krav fra begge Holli-gårdsbrukene. 
Inn- og utkjøring bør være vinkelrett på fylkesveien og slik at ny adkomstvei kobles på 
eksisterende vei der de to adkomstveiene i dag møtes.  
 
Trygve Nesje ønsker videre mulighet for å bygge bakeri på ca. 55-75 m² i den øvre delen av 
trekanten mellom de to eksisterende adkomstveiene på østsiden av fylkesveien på Holli. I den 
nedre delen ønsker han å opparbeide parkeringsplass med plass til ca. 6 biler. Dette er med 
tanke på å tilby bakekurs med økologiske råvarer som en del av næringsvirksomheten knyttet 
til Holli mølle.  
 
Kommentar: Planforslaget har tatt hensyn til de fleste av disse forholdene.  
 
5. Anne Sofie Hoff, gbnr. 19/2 og 19/3, datert 09.05.2012 
- Hoff bor på Hov. Hoff eier også husmannsplassen Bergenhus, gbnr. 19/3.  
- Ved bygdetunet ønsker Hoff at en framtidig gang- og sykkelveg følger fylkesveien, dvs. 
legges mellom gamleskolen og fylkesveien. Det vil være til beste for dyrka mark og framtidig 
landbruksdrift.  
- Mener gang- og sykkelveien på tross av arkeologiske funn kan legges langs fylkesveien 
forbi gamleskolen og bygdetunet.  
- Viser til uttalelser i et fellesbrev fra noen grunneiere, inkl. Hoff, om gang- og sykkelveiens 
bredde og standard. Mener redusert bredde kan vurderes andre steder langs strekningen, ikke 
bare langs Lyseren.  
- Ønsker pga. trafikk at dagens sone med 60 km/t fra Holli – Galtebo forlenges ned til og med 
bygdetunet.  
- ser fram til en befaring i området 
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6. Spydeberg Historielag, v/ Trond Huseby, datert 09.05.2012 
- Eier av Spydeberg Bygdetun.  
- Historielaget ønsker en løsning som er best for området sett under ett. Ønsker en gang- og 
sykkelveg som følger fylkesvei 202 selv om det vil redusere størrelsen på eksisterende 
parkeringsplass. De ønsker derfor en fortausløsning med maksimum 2 meters bredde forbi 
gamleskolen og bygdetunet.  
- De kan vurdere å avstå grunn øst for fylkesveien dersom det er ønskelig å flytte fylkesveien 
østover for å få plass til gang- og sykkelvei/fortau forbi gamleskolen.  
- Det er behov for å forlenge sonen for 60 km/t til sør for bygdetunet.  
- Ser fram til befaring i området.  
 
7. Lyseren Samarbeidsutvalg, v/ Arild Hansen, datert 09.05.2012 
- Berømmer at saken har kommet ”på kartet”. 
- Ber om at det vurderes å krysse fylkesveien med undergang før Granodden slik at gang- og 
sykkelveien fortsetter langs Lyseren på strandsiden.  
- Mener strandalternativet er best da det er mest naturlig og sikrer tilgang for flest mulig til 
badeplasser og Lyseren.  
- Mener strandalternativet er best da det er riktig å legge fylkesveien lengst mulig vekk fra 
Lyseren. Lyseren er en drikkevannkilde for 7000 mennesker. Salting av fylkesveien er en 
forurensningskilde til drikkevannskilden Lyseren.  
 
8. Hanne og Ivar Dingstad, gbnr. 12/2, datert 09.05.2012 
- Viser til fellesbrev fra gårdene Hov, Dingstad og Skulberg-gårdene 
- eier 50% av en vannledning som går parallelt med fylkesveien, få meter fra dagens 
veiskulder, fra Skulberg til Dingstad-gårdene. Ledningen er tilkoblet kommunens vannledning 
på vestsiden av bakketoppen ved innkjøring til Skulberg øvre. Stengekran er merket og 
tilgjengelig for brukerne. Fra enden av Skulbergsletta, hvor eiendomsgrensen går, skrår 
vannledningen over jordet i retning gårdstunet på Dingstad.  
- Det ligger også andre rør og ledninger nedgravd, bl.a. noen plastrør for fiber noen desimeter 
under overflaten tett inntil asfaltkanten på dagens fylkesvei. Det ligger også telefonkabler 
nedgravd langs veien. Regner med at eierskap og ansvar for disse blir ivaretatt i 
byggeprosjektet. Vil ikke uten videre akseptere noen form for ny tilkoblingsavgift til en 
eventuell ny hovedvannledning fra Lyseren til Spydeberg.  
- De mener ansvarsforholdet ved vannlekkasje og utbedring av sådan under bygging og senere 
i sin helhet må ligge hos kommunen.  
- Grøftesystemet på jordskiftene som blir berørt av ny gang- og sykkelvei må ivaretas på best 
mulig måte. Det må legges ny drensledning av utbygger på jordet ved siden av traseen. Denne 
må legges ca. 1 meter fra kanten av gang- og sykkelveien og må ha fall til naturlige 
tilkoblingspunkter langs traseen. Punktene må være kummer som plasseres slik at de ikke 
hindrer landbruksdrift. Der hvor eksisterende sugegrøfter graves over, må sugeledningene 
graves over og plugges i enden. Drensrør må overfylles med drenerende masse før grøftene 
fylles.  
- Forventer at utbygger/kommunen lager en avtale med hver enkelt grunneier før tiltak bygge- 
og anleggsarbeidet kan igangsettes.  
 
9. Fellesbrev fra Hanne og Ivar Dingstad, gbnr. 12/2, Anne Sofie Hoff, gbnr. 19/2, Anne-
Cathrine Dingstad, gbnr. 12/1, Anne Kristoffersen, gbnr. 19/1, og Ole Skulberg og Per 
Kristian Skulberg, gbnr. 11/2, datert 08.05.2012 
- berørte grunneiere som driver landbruk.  
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- stiller seg positive til gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Innser at dyrka mark må legges 
under asfalt, men de stiller seg kritiske til 8 meter bredde, inkl. grøfter.  
- traseen må legges utenfor dyrka mark der hvor det er mulig. Samlet inngrepsbredde må 
gjøres så smal som mulig der traseen legges på matjord. Mener kryssing av fylkesveien flere 
ganger vil være bedre på lange sikt enn å omdisponere verdifulle arealer som i dag brukes for 
matproduksjon. I områder med noe av den beste matjorda vi har i Norge må det tenkes 
langsiktig og fornuftig.  
- Mener at en trase med 2 meter asfaltbredde vil være mer enn nok langs en fylkesvei utenfor 
tettbebygde strøk.  
- Mener avstand fra veiskulder til asfaltkant ikke må være så bred som 3 meter. Ønsker å 
bruke eksisterende grøfter der de finnes. Der avstanden vil være under 3 meter, ønsker de 
fysiske skiller mellom bilvei og gang- og sykkelvei innenfor de estetiske hensyn man må 
ivareta mhp. kulturlandskapet.  
- Det er mange av- og påkjøringer til jordene på deres eiendommer fra fylkesveien på steder 
som er nødvendig for å kunne ha tilgang gjennom hele vekstsesongen. Disse må 
opprettholdes, og bredden på disse må være minimum 3,5 meter.  
- Ønsker en samlet inngrepsbredde på ca. 5 meter fra eksisterende fylkesveis vestlige 
ytterkant ikke bare nord for Skulberg Nordre, men på alle strekninger som gjelder matjord. 
Samlet inngrepsbredde må være så smal som mulig.  
- Mener at fartsgrensene må reduseres; 70 km/ t nordover fra Skulberg, og 60 km/t forbi 
Bygdetunet.  
- Ber om at det avholdes et orienteringsmøte med grunneiere og berørte når kommunen har 
fått inn alle innspill.  
 
10. Torgunn Marie Huseby, gbnr. 92/1, datert 07.05.2012 
- Husmannsplassen ”Solbakken”, rett ved fylkesvei 202 i tilknytning til Frøhaugen-krysset, 
leies ut. Husveggen ligger ca. 6,5 m fra asfaltkanten på fylkesveien. Hvordan skal dette løses? 
- Avløp fra Solbakken ender i en kum som er nedgravd mellom huset og fylkesveien, altså 
midt i den foreslåtte gang- og sykkelvei-traseen. Hvordan løses dette? 
- I den foreslåtte traseen ved en eksisterende busslomme ikke langt fra Frøhaugen-krysset står 
det en transformatorkiosk på gbnr. 92/1. Regner med at planfremmer tar kontakt med Fortum 
om denne.  
- Lyserenveien 476 er en festetomt på eiendommen. Regner med at de som bor der kontaktes. 
 
11. Karin og Kjell Kristoffersen, gbnr. 19/1/1, datert 07.05.2012 
- Protesterer mot et trasealternativ vest for eiendom gbnr. 19/1/1. På eiendommen er det en 
dam. Det har også vært registrert kattugle på eiendommen. Videre mener de at alternativet vil 
dele opp jordveien på en uakseptabel måte både for gbnr. 19/1 og 19/3.  
- Ønsker at traseen legges øst for gamleskolen. Mener det må også være mulig å ha en enklere 
standard/smalere bredde på gang- og sykkelveien.  
- viktig å få satt ned fartsgrensen forbi bygdetunet til 60 km/t.  
 
12. Karin Bråthen og Franck Bråthen, gbnr. 68/4, datert 09.05.2012 
- Bor i en sving med mange utforkjøringer vinterstid. Store trær mellom veien og bolig utgjør 
et ”autovern”. Ønsker at svingen på fylkesveien kan rettes ut. Den eksisterende fylkesveien 
forbi eiendommen kan da bli ny gang- og sykkelvei.  
- Hvorfor kan ikke gang- og sykkelveitraseen gå på østre siden av fylkesveien? Mener det er 
minst hindringer på østsiden ifht. boliger og kabler.  
- Hva skjer med høydebassenget på Holli? Mener en undergang fra øst mot vest på Holli ville 
det være løst.  
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13. Østfold fylkeskommune, Kulturminneseksjonen, datert 02.05.2012 
- Henviser til brev av 22.03.2012 fra Fylkeskonservatoren med varsel om arkeologisk 
registrering i området ved Gamleskolen.  
- Henviser til brev av 14.12.2009 fra Fylkeskonservatoren der også rapport fra den 
arkeologiske registreringen som ble foretatt ved første varsel om oppstart av planarbeidet i 
2007.  
- Med unntak av strekning ved Gamleskolen er arkeologisk registrering langs den foreslått 
traseen opp til Lyseren gjennomført. Registrering av det gjenværende området vil skje etter 
skurd 2012.  
- I forbindelse med registreringen av det øvrige området opp til Lyseren ble det gjort flere 
funn av automatisk fredede kulturminner. Dersom tiltakshaver ønsker fortsatt å fremme de 
samme arealene til regulering for gang- og sykkelvei, blir saken oversendt Riksantikvaren for 
dispensasjonssøknad etter Kulturminnelovens §4. Om dispensasjon innvilges, er det 
sannsynlig at arkeologiske utgravninger må foretas. Dispensasjonssøknaden blir oversendt 
Riksantikvaren når saken kommer på offentlig ettersyn.  
- Traseen langs Lyseren vil kunne utløse krav om arkeologisk registrering, jfr. 
Kulturminnelvoen §9. Dersom traseen blir lagt i vannkanten er det Norsk Maritimt Museum 
som utreder saken mhp. kulturminner.  
- Fylkeskonservator ser positivt på å legge V/A-ledninger i samme traseen som gang- og 
sykkelvei, men de ber om tilbakemelding på hvor en ønsker å koble seg på traseen ved Holli 
slik at forholdet til automatisk fredede kulturminner kan vurderes.  
 
14. Gudrun Hoff Jørgensen og Eirik Jørgensen, gbnr. 19/3 og 4? 
- trase vest for gamle Hov skole krysser deres eiendom. Jordveien blir delt i to og blir 
vanskelig å drifte. Vil ha trase utenom dyrka mark der det er mulig.  
- Uteområdet på eiendommen vender ut mot den foreslåtte traseen, og det blir fullt innsyn 
mellom fylkesveien og den foreslåtte gang- og sykkeveien. Anser ikke at beplantning vil ha 
noen særlig effekt.  
- Deres ønske om å bygge kårbolig på eiendommen blir umulig om alternativ vest for gamle 
Hov skole blir valgt.  
- Verdien på eiendommen vil synke.  
- Ønsker svar på: Hvor ligger kulturminnet nevnt i varselet.  
- Ønsker at gang- og sykkelvei blir lagt øst for gamle Hov skole, og da så langt fra husveggen 
som mulig. Har fått signaler fra Spydeberg Historielag om at de kan avse ca. 2 m av grunnen 
til Bygdetunet langs fylkesveien og flytte fylkesveien østover tilsvarende for å få plass til 
gang- og sykkelvei mellom gamleskolen og fylkesveien.  
- Fra eksisterende fylkesvei til husveggen på Hov gamle skole/låven er det 5-6 meter. De 
foreslår en fortausløsning for å ta minst mulig av hagen på eiendommen.  
- De mener svingen rett nord for Hov gamle skole er trafikkfarlig og har dårlig veiskulder. De 
ønsker at fylkesveien utbedres slik at det blir større plass til gang- og sykkelvei på østsiden av 
Hov gamle skole, og man kan gå klar av de arkeologiske funnene.  
- Anbefaler at fartsgrensa 60km/t forlenges sørover fra Galtebo til og med Bygdetunet.  
- Ser fram til en befaring i området.  
 
15. Anne Kristoffersen, gbnr. 19/1, datert 09.05.2012  
- Den foreslåtte traseen vil berøre eiendommen på en strekning på ca. 1000 meter som med 8 
meters bredde blir 8 dekar. Mener dette vil berøre henne sterkt som grunneier. Er kritisk til 
den foreslåtte bredden.  
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- Eiendommens andel av dyrka mark/matjord er 309 daa. I dag dyrkes det korn og oljevekster, 
og jorda er av god kvalitet og svært egnet for kornproduksjon. Kornproduksjonen er viktig for 
grunneier som levebrød. Matjorda er verdifull, og jordas beskaffenhet gjør at matproduksjon 
er sannsynlig også på lang sikt. Dette må tas hensyn til når gang- og sykkelvei velges.  
- Ønsker generelt at gang- og sykkelveien får en smalere bredde en foreslått, maksimum 2 m 
asfaltbredde i stedet for 3 m. På matjord mener hun asfaltbredden må være maks. 2 m , evt. 
1,5 m. Eksisterende grøfter må brukes. Ved avstand mindre enn 3 m fra veiskulder til gang- 
og sykkelvei må fysisk skille være mulig. Det må tas hensyn til det flotte kulturlandskapet.  
- I varselbrevet skisseres en løsning med ca. 5 meter inngrepsbredde nord for Skulberg 
Nordre. Hun mener dette må gjelde for hele strekningen der traseen legges på matjord.  
- Av- og påkjøringer, minimum bredde 3,5 m, til jordene langs strekningen må opprettholdes 
hele vekstsesongen.  
- Viser til gjennomført befaring med kommunen ang. trase vest for 19/1/1. Protesterer mot 
dette alternativet da det deler opp jordveien for både 19/1 og 19/3 på en uakseptabel måte. 
Avgrensningen for traseen går gjennom en gårdsdam på gbnr. 19/1/1 der det har vært 
registrert salamander. Og det er en del av uteområdet/hagen for beboerne. Rett vest for 
festetomt 19/1/1ligger det en gammel gårdssag som ikke er i drift per i dag. Skogsbilvei herfra 
er også adkomstvei til Skogjordet lenger vest. I forbindelse med skogsdrift er det en drift og 
aktivitet i skogen og på jordveien. I tillegg benyttes området ved saga som leggeplass for 
tømmer/virke, og ved levering av tømmervirke må også skogsbilvei inn samme jordvei.  
- Om fartsgrenser: ønsker nedsatt hastighet til 70 km/t fra Skulberg Nordre til Bygdetunet der 
det bør gå over til 60 km/t. Årsak: trafikksikkerhet.  
- Ønsker å få erstattet tapt areal av matjord med nytt areal. Det kan være et makeskifte eller 
evt. med nydyrking av nytt areal på eiendommen i tilknytning til Skogjordet. Forutsetningen 
er da at det dreneres og at matjord som må bort ved inngrepet fraktes til nytt areal. Nydyrking 
må skje i byttefaktor 1:3. Det tar lang tid å erstatte matjord som er i god hevd.  
- Hun ber om at kommunen innhenter fakta om ulike løsninger for gang- og sykkelvei, både 
mhp. bredde, grøfter og asfaltbredde, og ulike løsninger for fysisk skille. En bør også se på 
fordeler og ulemper med forskjellig type dekke. Årsak: se hva som er alternativene og hva 
som er mulig når det gjelder å ta hensyn til matjord.  
- Nevner gang- og sykkelveien fra sentrum til Spydeberg kirke som også dekker 
boligområdene Grååsen og Vollene. Hun mener asfaltbredden på gang- og sykkelveien til 
Lyseren ikke kan være større enn på en gang- og sykkelvei i sentrum og sentrumsnære 
områder enn utenfor.  
 
16. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, v/ Mette Jaren/Jarl Meland, datert 
02.05.2012  
- Rådet peker på tilgjengelighet ved universell utforming, hvilket innebærer å ø bedre 
tilgjengeligheten for alle med særlig fokus på de med nedsatt funksjonsevne. Det være seg 
nedsatt syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning. Rådet forventer at 
denne tilgjengeligheten tas hensyn til i prosjektet.  
 
17. Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen, datert 09.05.2012 
- Positive til tiltaket ut fra et folkehelseperspektiv og tiltakets nytte for å sikre trygg skolevei.  
- Det er kulturminner og kulturlandskapsverdier i området.  
- Anbefaler å legge gang- og sykkelveien sør for fylkesveien langs Lyseren framfor å legge 
den nord for fylkesveien. Sistnevnte alternativ vil ha en uheldig virkning ifht. 
landskapshensyn, fjerning av vegetasjon og stedvis utfylling i strandlinjen ved Lyseren.   
- Følgende temaer er viktige i det videre planarbeidet: 
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- Samfunnssikkerhet; viser til pbl § 4-3 om utarbeidelse av risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging. Her er bl.a. følgende forhold aktuelle: 
grunnforhold, overvannshåndtering, ulykkeshendelser. Rasfare som følge av større 
nedbørsmengder, pga. endret klima.   

 - Jordvern; planen må utformes slik at forbruka v dyrka mark blir minst mulig.  
- Trafikkforhold; trafikksikkerhet må vektlegges, spesielt for å sikre gode løsninger i 
kryss og boligadkomster. Utvidelse av planområdet bør evt. vurderes.  
- Barn og unge, jfr. RPR for å sikre barn og unges interesser i planleggingen, jfr. pbl 
§3-3.  
- Natur-, kulturmiljø- og landskapsverdier.  

• Det knytter seg kulturlandskapsverdier til planområdet bl.a. ved Skulberg, jfr. 
FM rapport Verdifulle kulturlandskap i Østfold, og temakart i Fylkesplanen for 
Østfold. G-/s-veien bør utformes så den underordnes landskapsbildet og tar 
hensyn til verdifulle landskapselementer som gårdsdammer, åkerholmer og 
gamle trær. Bevaring av eksisterende og innføring av evt. ny bør vurderes i 
hele planområdet.  

• Viktig å ta hensyn til eksisterende naturverdier i planområdet, bl.a. 
gårdsdammer. Ved Holli: gårdsdam der småsalamander er registrert. Dam vest 
for eiendommen gbnr. 19/1/1. Tiltaket kan komme nær eksisterende dam på 
eiendommen, og dammen bør evt. undersøkes. 

- Universell utforming: Prinsippene om universell utforming bør legges til grunn i 
planarbeidet, for eksempel ved utforming av adkomst til friområdene. Østfold er 
pilotfylke for universell utforming. Viser til MD’s veileder om temaet. Viser også til 
fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk der det heter i pkt. 3.4.3 at 
bestemmelser om u.u. skal innarbeides i alle reguleringsplaner.  

- Grunnforhold: De stedlige grunnforholdene må undersøkes og henstas i 
planleggingen. G-/s-veien vil gå gjennom et jordbrukslandskap med havavsetninger 
hvor det stedvis kan forekomme ustabile grunnforhold.  

- Planfremstilling: Planbeskrivelse, reguleringskart og bestemmelser må være i samsvar 
med Miljøverndepartementets veiledningsmateriell og Pbl §4-2.   

 
Kommentar: Trasé langs Lyseren er vurdert som ikke hensiktsmessig i dette planarbeidet da 
det vil kreve flere undersøkelser, kostnader og er i strid med flere interesser.  
 
 
18. Fylkesmannen i Østfold, datert 18.04.2012 
- Deres primære oppgave er å se til at nasjonale miljø og arealpolitikken gjøres kjent og blir 
ivaretatt i planarbeidet. Kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA derfor bør 
arealbruksformålene inngå i planbeskrivelsen. 
- Positivt for klima og folkehelse å bedre framkommeligheten for gående og syklende slik at 
det blir et alternativ til bilbruk.  
- Skuleberg, rett nord for Hovin skole, består av to gårder, som er med i FM i Østfold rapport 
9 fra 1996, Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Det har kulturhistorisk interesse. Ingen 
spesielle biologiske verdier er kjent.  
- Strekningen må kontrolleres i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og 
Artsdatabankens Artskart for avklare evt. konflikter med naturtyper/leveområder for arter. 
Dette må beskrives og fremgå i planbeskrivelsen, og planen må utarbeides etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
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- Jordvernmålet og utviklingen i fylket tilsier at forbruk av dyrket mark må reduseres til et 
minimum. Det må derfor benyttes løsninger som tar minst mulig dyrket areal.  
- Forventer at reguleringsplanen utarbeides med tydelige og klare rammer for seinere inngrep 
slik at de kan at natur- og landbruksverdier er tilstrekkelig ivaretatt.  
- Evt. behov for mellomlagring/deponering av masser bør avklares tidlig i prosessen slik at 
dette kan skje uten skade på naturverdier. Avrenning til bekker, dammer og vann må også 
være med i denne vurderingen.  
- Nærheten til Lyseren må vurderes nøye. Pbl §1-8 sier at det i 100 metersbeltet langs 
vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenn interesser. Kantvegetasjon er viktig hvilket kan bety at det er best å legge g-/s-veien 
på sørsiden av fylkesveien.  
- Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler. Alle 
planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. Forholdet til konsekvensutredninger 
må tydeliggjøres. 
- Lovens formålsparagraf, §1-1, trekker fram bærekraftig utvikling, langsiktighet og åpenhet 
som et overordnet planhensyn. I tillegg fremheves universell utforming, barn og unges 
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene, som viktige fokusområder. Viser for 
øvrig til lovens §3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen.  
- Følgende temaer anses som viktige i planområdet: 

- Barn og unge, medvirkning og levekår, jfr. rundskriv T-2/08 og RPR barn og unge 
samt lovens § 5-1. Det bør belyses i saken hvordan barn og unges interesser er 
ivaretatt. 
- Universell utforming: Østfold er pilotfylke for universell utforming hvilket forplikter. 
Viser til ”Regjeringens handlingsplan for universell utforming” (2005-2009. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming.  
- Naturmangfold: Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens 
alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal 
samordne forvaltningen etter flere lover. Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 skal legges 
til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingene som 
gjøres, skal fremgå, jfr. §7. Eksisterende kunnskap må skaffes, og det må vurderes om 
det er behov for ytterligere undersøkelser.  
- Samfunnssikkerhet: Områder må vurderes med hensyn til sikkerhet, for eksempel 
grunnforhold, kvikkleire, fare for ulykker eller annen fare. Det er viktig å forebygge 
risiko for tap av liv, skade på helse og miljø og materielle verdier. Egne risiko- og 
sårbarhetsanalyser kan være et egnet redskap i risikoområder, bl.a. for å vurdere 
risikonivået og om evt. tiltak bør innarbeides i planen. 
- Forurensning: Det må vurderes behov for å undersøke om det foreligger forurensing i 
grunnen. Vi viser til SFT’s veiledningsmateriell for temaet, spesielt ”Håndtering av 
grunnforurensningssaker”, rapport 95/09. Undersøkelsene må utføres i samsvar med 
kapittel 2 i forurensningsforskriften.  
- Kartframstilling: Viktig å følge regelverket for framstilling av reguleringsplan. Viser 
til MDs veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 
planregister.  

 
Kommentar: Forholdet til konsekvensutredninger er vurdert. Kriterier for når det skal og bør 
utarbeides konsekvensutredning, anses ikke å berøre utfordringer i denne planen, jfr. Forskrift 
om konsekvensutredninger av 26.05.2009. Et grundig forarbeide, analyse samt grundig 
funderte løsninger er derimot helt nødvendig i saken.  
 
19. Landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim, datert 10.05.2012 
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- Der det er mulig bør gang- og sykkelveien ikke anlegges på dyrka mark. Det må velges 
løsninger som berører minst mulig jordbruksareal. Viser til St.m. nr. 9, 2011-2012, Om 
landbruks- og matpolitikken der målsetning om økt matproduksjon og økt kornproduksjon i 
Norge inngår.  
- Løsninger med rekkverk som gir samlet inngrepsbredde ca. 5 meter bør brukes alle steder på 
strekningen der dyrka mark benyttes. Det bør vurderes å innskrenke det til 4,5 meter ved å 
bruke 2 m asfaltert bredde istdf. 3 m. På denne måten vil det spares ca. 10-15 dekar dyrka 
mark på strekningen.  
- Driftshensyn: Det må lages tilstrekkelig med egen påkjørsler fra fylkesveien over gang- og 
sykkelvei til dyrka mark/skog.     
- Alle hydrotekniske anlegg må settes i stand etter tiltaket.  
- Det må tas hensyn til matloven/floghavreforskriften ved anleggsarbeidet.  
- Ved Gamleskolen, gbnr. 19/3, må det lages en samlet løsning for gang- og 
sykkelveien/veibanen slik at alt kan passere øst for gamleskolen.  
- Viser til innspill gitt til varselet i 2007.  
 
20. Statens vegvesen, datert 09.05.2012 
- Har ingen innvendinger til side- og trasevalg slik det er beskrevet i varsel om oppstart av 
planarbeidet.  
- Gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveier skal i utgangspunktet bygges med minimum 3 
m asfaltert bredde, og 3 m grøft mellom bilvei og g-/s-veien. Enkelte steder kan det imidlertid 
være behov for lokale stedstilpasninger. Håndbok 233 Sykkelhåndboka, og håndbok 017 Veg- 
og gateutforming setter detaljerte krav til minstestandard og forslag til løsninger. Ved valg av 
annen løsning enn ”hovedløsningen” må det tas hensyn til behov for snøopplag, 
sikkerhetsavstand til bilvei, samt nødvendig arbeidsbredde for veivedlikeholdsmaskiner. Det 
vil si en asfaltert bredde på minimum 2,5 m.  
- Nord for Skulberg vil traseen krysse et større gravfelt. Gang- og sykkelveinettet bør fremstå 
som mest mulig ensartet, og Statens vegvesen mener derfor det bør tilstrebes å få til en g-/s-
vei løsning. Sykkelhåndboka skisserer flere løsninger der samlet bredde til g-/s-vei er ca. 3,5 
m.  
- Det er lovpålagt at bussholdeplasser skal utformes etter prinsippet om universell utforming. 
Skal man bygge om bussholdeplasser kreves normalt reguleringsplan. Universelt utformede 
bussholdeplasser krever vanligvis mer areal. Det må derfor settes av tilstrekkelig med plass til 
universelt utformede bussholdeplasser i reguleringsplanen. Det bør også avsettes tilstrekkelig 
areal til leskur. Se håndbok 278 Universell utforming av veger og gater og håndbok 232 
Tilrettelegging for kollektivtransport på veg. Vedlegg til uttalelsen:  
Designmal – Oppgradering av bussholdeplasser – Universell utforming Fv. 109. Sarpsborg – 
Fredrikstad, datert 01.02.2011.  
 
21. Nettbuss Østfold AS, datert 04.05.2012 
- Ønsker at holdeplassen ved Hovin skole fortsatt legger til rette for av- og pålasting av elever. 
- Ønsker at planarbeidet tar hensyn til at det ikke blir konflikter mellom syklende og ventende 
passasjerer langs den nye gang- og sykkelveien. Ved behov kan det etableres kantstopp.  
 
22. Arnulf og Irene Skavås, Kolleveien 6, Spydeberg 
- De synes g-/s-vei opp til Lyseren er et flott tiltak, men de ønsker ikke at g-/s-veien skal gå 
på nordsiden av fylkesveien videre langs Lyseren.  
- Eier en strandparsell på ca.100 m² langs Lyseren. Denne og flere av disse blir ødelagt både 
mhp. rekreasjon og økonomisk verdi dersom gang- og sykkelveien skal ligge nord for 
fylkesveien mellom Granodden og Hallerud. Deres parsell er av uvurderlig verdi for eierne.  
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- Har fire forslag til strekningen Granodden – Hallerud:  
- Lavere hastighet for motorkjøretøyer 
- Gangstien avsluttes ved Granodden fordi det videre er bratt og trangt langs 

Lyseren. 
- Det er trangt og bratt på begge sider av fylkesveien, og det vil være behov for 

utfylling på nordsiden av fylkesveien om traseen skal legges der. Foreslår å heller 
grave ut noe på venstre side.  

- Opprusting av gamle stier/veier i området vil bli gunstig å jogge, sykle og gå på.  
 

Kommentar: Trase mellom Granodden og Hallerudstranda skrinlegges inntil videre, se 
kommentar ellers i planforslaget. Eiendommen blir derfor ikke berørt. 
 
23. Erik Olav Jakobsen, Lyserenveien 778 
- Eier gbnr. 65/7 og 25. Førstnevnte eiendom er boligeiendom, og sistnevnte er en 
strandparsell. Begge på strekningen Granodden – Hallerud.  
- Har veirett fra hyttenabo til boligeiendommen. Garasje ligger helt inntil fylkesveien.  
- Fra krysset Haukenes – Sandås ligger det en brukbar vei som kan benyttes som adkomst til 
Hallerud. Veien kommer ut ved Skrømsledalen gård.  
 
Kommentar: Trase mellom Granodden og Hallerud skrinlegges inntil videre, se kommentar 
ellers i planforslaget. Eiendommene blir derfor ikke berørt. 
 
24. Børre Johansen, Lyserenveien 788 
- Eier gbnr. 65/8, en eiendom syd for fylkesveien på strekningen mellom Granodden – 
Hallerud.  
- Mener at miljø, trafikksikkerhet, mest mulig skånsomt inngrep i naturen og grunneiernes 
interesserer av stor viktig i saken.  
- Mener gang- og sykkelveien må krysse fra vestsiden av samme vei ved innkjørsel/utkjørsel 
fra Haukenes gård, gbnr. 65/3.  
- Har ankepunkter til trase for g-/s-vei langs Lyseren mhp. utfyllinger, fartsgrense, sprenging i 
fjell, berørte eiendommer og kostnader. 
 
Kommentar: Ut-/Innkjørsel fra/til Haukenes gård er ca. 200 m øst for eksisterende ut-
/innkjørsel fra/til fylkesveien til badeplassen på Granodden, gbnr. 65/20. Ca 115 meter av 
denne strekningen er dyrka mark. På motsatt side av fylkesveien er det skog helt fra til 
Granodden. På grunn av trafikksikkerhet og jordvernhensyn legges det i planforslaget ikke 
opp till kryssing av fylkesveien ved dette veikrysset. Siden traseen ikke føres lenger enn til 
badeplassen, er eier av gbnr. 65/8 ikke direkte berørt av planforslaget.  
 
25. Lyseren og Hov Vannforsyning, v/ Sjur Wergeland, datert 09.09.2012 
- LHV leverer vann til 54 faste husstander og ca 100 hytter. De faste husstandene er 
hovedsakelig fra området Holli, langs fylkesvei 202 ned til Gamle Hov skole. 
Hovedvannledningen foreligger digitalt.  
- Steder som vil bli direkte berørt av den nye gang- og sykkelveien: 

• ledningen går langs fv. 202 fra Hov gamle skole til Bergenhus og fra Holli og 
nordover til en sving på fv. 202 

• Ledningen krysser fv. 202 ved Hov gamle skole-Bygdetunet, Bergenhus, 
Galteboveiskille, Østbyveiskille, Frøhaugenveiskille, 
Hjørnerud/Holtaveiskille, Holliveiskille og Ruud Østre-veiskille. 
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• Et kritisk punkt er høydebassenget som LHV har på Holli. Bassenget er 
utgangspunkt for vannforsyning til alle husstandene på ledningsnettet. Det 
ligger svært nær fylkesveien i den foreslåtte traseen. Det blir konflikt mellom 
vannbasseng og gang- og sykkevei.  

- Ber om at deres vannforsyningsanlegg blir tatt hensyn til i det videre planarbeidet.  
 
 

3. Planstatus 
 

3.1 Kommuneplan 
 
Visjonen til Spydeberg kommune er å være en grønn kommune, jfr. Kommuneplan for 
Spydeberg 2007-2020 Samfunnsdelen, vedtatt 15.10.2007. Det skal være mye fokus på 
folkehelse og miljøvern. I dette inngår å bevare skog, vann, vassdrag og kulturlandskapet som 
utgjør en viktig del av kommunens identitet, og utbygging av gang- og sykkelstier er en del av 
tiltakene for å oppnå visjonen. Det skal tilrettelegges for miljøvennlig ferdsel ut til 
rekreasjonsområdene, og bilbruken skal reduseres. Det heter blant annet: 
 
”Kommunen må sikre innbyggerne god og miljøvennlig tilgang til kommunens friområder og 
friluftsområder, og de grønne arealene må fremstå som attraktive.” 
 
”Ved å satse på ytterligere utbygging av gang- og sykkelveinettet håper vi å nå ambisjonen 
om å sikre en miljøvennlig tilgang til friområdene.” 
 
I kommuneplanen legges det vekt på tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser for 
å oppnå miljøvisjonen om at innbyggerne skal leve et godt liv i Spydeberg.  
 
I Kommuneplan for Spydeberg 2007-2020 Arealdelen, vedtatt 15.10.2007, inngår ikke gang- 
og sykkelveien langs fylkesvei 202 Hovin skole - Lyseren. Planforslaget krysser områder i 
kommuneplanens arealdel avsatt til: 

- Landbruk-, Natur- og Friluftsområde (LNF) 
- Hovedveier 
- Samleveier 
- Offentlig bygg og anlegg 
- Bebyggelse 

 
I hovedsak inngår planforslaget i arealer avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. I 
Offentlige bygg og anlegg inngår bare Hovin skole. Granodden, gbnr. 65/20, er avsatt som 
friområde.  
 
Videre er det i kommuneplanens arealdel knyttet retningslinjer til nedslagsfeltet for 
drikkevann Lyseren. I deler av dette området inngår planforslagets nordre del i ca. 2 km.    
 

3.2 Kommunedelplaner 
De mest relevante kommundelplanene omtales.  
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3.2.1 Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2009 – 2020 
Hovedmålet i kommunedelplanen for trafikksikkerhet, vedtatt 17.03.2009, er:  
”Spydeberg kommune skal arbeide for en mest mulig trafikksikker og miljøvennlig ferdsel. 
Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en 
tredel innen 2020.” 
 
Videre i hovedmålet utdypes at Spydeberg skal være en miljøkommune med trygg skolevei, 
og en trygg skolevei vil ivareta sikkerhet og trygghet for andre myke trafikanter.  
 
I omtale av riksveier og fylkesveier utenom sentrum er fylkesvei 202 fra sentrum til Lyseren 
beskrevet som en vei med varierende standard, bredde, kurvatur og vedlikehold. Der er 
pendlertrafikk, turtrafikk til Lyseren og besøkstrafikk til Spydeberg Bygdetun.  
 
For Hovin skole beskrives at transport av skoleelever med buss og foreldrekjøring samtidig er 
uheldig, farlig og problematisk. Avstigningsplass og avleveringsplassparkeringsplassen bør 
utvides.  
 
Forholdene rundt Bygdetunet beskrives som uklare og usikre med 80 km/t fartsgrense, ingen 
skilting, fotgjengerkryssing eller annen markering/sikring. Parkeringsplassen til Bygdetunet er 
liten. Det er delvis gjerdet på begge sider av veien.  
 
Av fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten er blant annet nevnt: 

- Økt trafikksikkerhet er mulig med redusert fart, gang/sykkelvei, busslommer og bedre 
veistandard. Redusert fart enkelte strekninger er ønskelig. Spesielle utfordringer i 
kommunen er ved Lyseren, Bygdetunet, Grååsen - Spydeberg kirke/skole.  

 
Konkrete fysiske tiltak er gitt i tabell 1.  
 
Tabell 1. Relevante fysiske tiltak på strekningen i handlingsprogrammet.  
Område Beskrivelse av tiltak Kostnader og 

finansiering 
Prioritet, 
år 

Hovin skole, 
bilforbud i 
snuplass. 

Utred og etabler hentebringe 
sløyfe for buss og bilforlengelse 
av nåværende parkeringslomme. 

0,1 mill., kommunale 
midler 

2009-
2012 

Fv. 202 Galtebo 
– Bygdetunet. 

Nedsatt fartsgrense til 60 km/t   

Fv. 202, 
Bygdetunet 

Søk om stående skiltvedtak fra 
vegvesenet om skilting ved 
arrangementer med 
hastighetsreduksjon etter instruks 

  

Fv. 202, 
Generelt, 
Frøhaugen- 
Hallerud. 

Gang- og sykkelvei til Lyseren. 
Hovin skole-Frøhaugen. 
Frøhaugen - Hallerud 

Hovin skole – Frøhaugen: 
10 mill. Frøhaugen – 
Hallerud: 22,9 mill.? 
Sideveismidler. 

2009- 
2012 

Fv. 202 – 
Frøhaugen og 
Holli 

Vurdere å utbedre kryss  
 

  

Fv. 202, 
Lyseren, Holli-
Hallerud 

Nedsatt fartsgrense til 60 km/t   
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Fv. 202 - 
Skulberg  

Vurdere siktutbedringer   

Granodden Utvidelse av parkeringsplassen m 
10 pl. og forbedring av 
utkjørsel/nedgang. 

Kostnad beregnet til 0,1 
mill. Bruke kommunale 
midler. 

2013-
2017 

 
Av kommunedelplanen framgår at ved bygging av gang- og sykkelstier skal skade på dyrka 
mark minimeres.  
 

3.2.2 Kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2011 – 2022 
Planen er vedtatt 14.12.2010, og den er en videreføring av kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse 2005-2017. I begge planene fremgår at visjonen er: 
Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 
 
Av handlingsprogrammet for utbygging og tilrettelegging framgår at parkeringsplassen på 
Granodden skal prioriteres i perioden 2015-2022. Universell tilrettelegging av badeplassene 
hvilket innebærer Hallerud og Granodden ved Lyseren, skal prioriteres i 2014.  
 

3.2.3 Kommunedelplan Vannforsyning og vannmiljø 2004-2020  
Spydeberg hadde et vannledningsnett der over 50% av vannet aldri når fram til forbruker på 
grunn av lekkasje. Målet for å redusere lekkasjene var at minimum 70% av det vannet som 
leveres ut på nettet fra Spydeberg vannverk skulle nå fram til forbruker innen 2010. Videre 
skal vannledningsnettet fornyes og vedlikeholdes slik at transportevne og nødvendig styrke 
beholdes. Kommunedelplanen har som hovedmål at: 
”Alle innbyggere og alle bedrifter, institusjoner og lignende i kommunen skal ha sikker 
tilgang til nok vann med en kvalitet som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.” 
 

3.3 Reguleringsplaner 
 
Detaljplaner som blir berørt av planområdet, er: 

• Reguleringsplan for Barnehave-Hovin skole m.m., gbnr. 11/51 m.fl., 
ikrafttredelsesdato 26.04.1990. Der reguleringsplanen for gang- og sykkelvei langs 
fylkesvei 202 overlapper reguleringsplanen for Barnehave-Hovin skole, vil sistnevnte 
bli erstattet av den nye planen.  

• Reguleringsplan for Granodden, gbnr. 65/20 og del av 65/3, vedtatt 1999. 
Reguleringsplanen blir i sin helhet erstattet av den foreslåtte planen for gang- og 
sykkelvei langs fv. 202.  

 

3.4 Andre planer, normaler og retningslinjer 
 
I planarbeidet er det en rekke planer, regler og retningslinjer som må tas hensyn til og/eller tas 
med i vurdering ved utarbeidelse av planforslaget. Under nevnes de som er spesielt viktige i 
planarbeidet.  
 

• Veg- og gateutforming Håndbok 017, 2008. Statens vegvesen.  
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• Rekkverk Håndbok 231. 2011. Statens vegvesen.  
Dette er normaler fra Statens vegvesen. Det vil si at den oppgir fastsatte standarder for veg- 
og gateutforming. Håndboka gir valgmuligheter innenfor de oppgitte normene.   
 
Aktuelle veiledere fra Statens vegvesen 
Veiledere fra Statens vegvesen er håndbøker som understøtter normalene og retningslinjene. 
De utdyper disse ved å beskrive mer i detalj hvordan normalkravene kan 
gjøres/bygges/utformes.  
 

• Universell utforming av veger og gater Håndbok 278. 2011. Statens vegvesen.  
• Fartsdempende tiltak Håndbok 072. 2006. Statens vegvesen. 
• Sykkelhåndboka Håndbok 233, 2003. Statens vegvesen.  
• Tilrettelegging for kollektivtransport på veg Håndbok 232. 2009. Statens vegvesen. 
• Veg og kulturmiljø Håndbok 197. 1997. Statens vegvesen.  
• Veg og natur Håndbok 177. 1994. Statens vegvesen i samarbeid med Direktoratet for 

naturforvaltning.  
• Vegen i landskapet Håndbok 010. 1979. Statens vegvesen. 

 
Annet  

• Estetikkveilederen – veileder fra Østfold fylkeskommune 
• Verdifulle kulturlandskap i Østfold, Fylkesmannen i Østfold, rapport 9, 1996. 

Rapporten er resultatet av arbeidet med å registrere verdifulle kulturlandskap i 
Østfold. Det inngår i det landsomfattende prosjektet ”Nasjonal registrering av 
verdifulle kulturlandskap”. Rapporten er et underlagsdokument.  

• Fylkesplan Østfold mot 2050 – Temakart Regionalt viktige kulturlandskap, Østfold 
fylkeskommune  

• Estetiske retningslinjer for Spydeberg kommune, datert 01.02.2000 
• Designmal – Oppgradering av bussholdeplasser – Universell utforming. Fv. 109. 

Sarpsborg – Fredrikstad. Utarbeidet av Østfold Kollektivtrafikk, Statens vegvesen 
Region Øst og Asplan Viak, 01.02.2011.  

 

4. Beskrivelse av planområdet  
 
Planforslaget innebærer gang- og sykkelvei fra Hovin skole, gnr. 11 bnr. 51, i sør til 
badeplassen Granodden, gnr. 65 bnr. 20, i nord. Traseen går langs den vestre siden av 
fylkesvei 202 til Lyseren til avkjørselen til gnr. 65 bnr. 20 på motsatt side av fylkesveien. 
Planområdets lengde er ca. 7,4 km der gang- og sykkelveien utgjør 7,3 km. Planområdet 
ligger i hovedsak tilgrensende fylkesvei 202. I tillegg er det visse arealer som inngår i 
planområdet for å tilpasse behov som helt eller delvis inngår tilgrensende planområdet.      
 
Avgrensningen av planområdet i sør tar hensyn til tilkobling fra Hovin skole og gang- og 
sykkelveg sør for skolen .  
 

4.1 Eiendomsforhold 
 
Planen berører 35 eiendommer. Disse er i hovedsak privateide. Landbrukseiendommene 
dominerer i areal. Planområdet er stort, og en foreløpig beregning av areal som inngår i hver 
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eiendom er vist i tabellene 2, 3, 4 og 5. Det kan forekomme mindre feil. En korrekt beregning 
vil framgå av den endelige reguleringsplanen.  
 
Tabell 2. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 
Gards- og bruksnr. 11/51 11/2 11/1 12/2 12/1 19/1 19/3 19/2 95/1 
Areal, m² som inngår i 
planområdet 

 
73 

 
800 

 
3850

 
2472

 
1983

 
8000

 
7000 

 
4317 

 
2883
 

 
Tabell 3. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 
Gards- og bruksnr. 95/14 95/5 93/19 93/6 92/1 93/7 92/1 92/3 523/14
Areal, m² som inngår i 
planområdet 

 
1049 

 
4140

 
514 

 
268 

 
1060

 
262 

 
6630 

 
900 

 
926 
 

 
Tabell 4. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 
Gards- og bruksnr. 68/3 68/1 66/6 66/9 65/3 65/20 68/2 68/6 19/7
Areal, m² som inngår i 
planområdet 

 
923 

 
6378

 
4915

 
441 

 
3065

 
6800 

 
2500 

 
230 

 
750 

 
Tabell 5. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 
Gards- og bruksnr. 95/2 68/4 94/2 68/4 67/1 92/11 66/1 68/7
Areal, m² som inngår i planområdet  

190 
 
1550

 
9000

 
1550

 
1150

 
60 

 
7500 

 
90 

 

4.2 Naturressurser og arealbruk  
 

4.2.1 Arealbruk og bebyggelse  
Spydeberg tettsted ligger syd for planområdet med Hovin skole tilgrensende planområdet.  
 
En gjennomgang fra syd til nord viser følgende bebyggelse: 
1. De to gårdene Skuleberg nord og sør på hver side av fylkesvei 202.  
2. Den gamle skolen vest for fylkesveien og Spydeberg bygdetun øst for fylkesveien.  
3. Bergenhus – en av få husmannsplasser i Spydeberg 
4. Bolighus inntil fylkesvei 202 
5. Frøhaugen – boligbebyggelse hovedsakelig vest for fylkesveien 
6. Bolighus nær fylkesvei 202 
7. Hjørnerud – gård med beite inntil fylkesvei 202 
8. To boliger inntil fylkesvei 202 
9. Holli – frittliggende eneboliger og Holli-gårdene  
 
Det er 11 avkjørsler fra fylkesveien mot vest på strekningen i tillegg til kryssing av fylkesvei 
203.  
 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Arealbruk i planområdet vest for fylkesvei 202 er vist i 
figuren t.h.  
Mørkegrønn viser skog. Lysegrønn viser i hovedsak 
arealer med korndyrking, og bebyggelse vises med gul 
farge.  
 

 

4.2.2 Landbruk 
 
Jordbruk 
Jordkvaliteten på dyrka mark er god til svært god. Det er svært gode driftsforfold med ingen 
eller få driftstekniske begrensninger. På strekningen er det korndyrking som dominerer. Der 
det dyrkes korn på strekningen, er det stort sett optimale forhold for korndyrking sett forhold 
til driftsforhold, klima og jordsmonnskvalitet. Stedvis, for eksempel sør for Frøhaugen, er det 
dyrkbart der det i dag er skog med høy produksjonsevne.  
 
Skogbruk 
Der det i dag drives skog er det fra lav til høy bonitet. Mellom Frøhaugen og Hjørnerud og 
nord for Hjørnerud er det skog med lav bonitet. Skogstrekningen sør for Frøhaugen er 
boniteten fra lav - høy. For øvrig er det i skog i planområdet høy bonitet for eksempel helt 
nord i planområdet vis av vis Granodden og Haukeneskrysset. Driftsforholdene for å drive 
skogbruk i skog i planområdet, er gode - svært gode på strekningen.  
 

4.2.3 Drikkevannskilder og vannforsyning 
Lyseren er hoveddrikkevannskilde for Hobøl og Spydeberg kommuner, tabell 6. Vannvolumet 
i Lyseren er 65 millioner m³. Største dybde er 50 meter. Vannflaten er 161-162 m.o.h. 
Nedslagsfeltet er 28 km², hvorav en del av det inngår i planområdet.  
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Tabell 6. Oversikt over vannverk og vannforsyning fra Lyseren, 2002. Kilde: KDPL Vannforsyning og 
vannmiljø 2004 – 2020.  
Vannverk Tilknyttet  
Spydeberg vannverk 
(kommunalt eid) 

- 3 450 innbyggere pluss institusjoner i Spydeberg 
-    850 innbyggere pluss 5 institusjoner i Hobøl 
- Næringsvirksomhet, ca 500 arbeidsplasser 
- Hytter, ca, 65 
- Solbergfossanlegget, Askim 
 

Lyseren-Hov Vannforsyning  BA 
(privat)  

- 150 innbyggere 
- 3 husdyrbruk 
- 102 hytter 

Private brønner + Hobøl 
Vannverk BA 

- 1 100 innbyggere 

 
Både Spydeberg vannverk og Lyseren – Hov Vannforsyning BA har inntak i Lyseren ved 
Rudsbukta,  noen hundre meter fra land. Lyseren – Hov Vannforsyning har et vannmagasin 
ved Holli, ca. 7 meter fra eksisterende fylkesvei. Mellom veiskulder og vannmagasinet er det 
en forstøtningsmur.  
 
Det er en brønn vest for Frøhaugen. Det er også en brønn noen hundre meter vest for foreslått 
gang- og sykkelvei ved Granodden. Begge ligger utenfor traseen for gang- og sykkelvei. 
 
Nedslagsfeltet til Lyseren kan tenkes å berøres av planforslaget, siden nedslagsfeltet har sitt 
sydpunkt omtrent ved Holli. Videre viser Nasjonal grunnvannsdatabase fra Norges geologiske 
undersøkelser at det ikke er grunnvannspotensiale i løsmassene på strekningen bortsett fra et 
begrenset grunnvannspotensiale stedvis fra litt syd for Holli og nordover.   
 

4.3 Kulturminner og -miljøer 
I henhold til Kulturminneloven menes med kulturminner alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro 
eller tradisjon til. Kulturminneloven skiller mellom kulturminner fra før reformasjonen (år 
1536 og tidligere) og etter. Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet, og betegnes derfor 
automatisk fredede kulturminner. For samiske kulturminner gjelder egne regler. Særlig i 
kystsonene på tidligere strandavsetninger vil det være stor sannsynlighet for å finne 
forhistoriske kulturminner. I utgangspunktet er alle kulturminner fra før 1537 automatisk 
fredet, men det kan gis dispensasjon fra fredningen. Slike dispensasjoner avgjøres av 
Riksantikvaren, og de skjer oftest etter arkeologiske registreringer og evt. utgravninger.  
 
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av større helhet eller 
sammenheng.  
 

4.3.1 Automatisk fredede kulturminner  
Det er gjennomført to arkeologiske registreringer på strekningen fram til Lyseren. 
Hovedresultatene foreligger i rapporter fra Østfold fylkeskommune; Kulturhistorisk 
registrering i Spydeberg kommune gang- og sykkelvei langs fv.202, Hovin skole – Lyseren, 
datert 10.02.2009. I den første registreringen ble det funnet seks forhistoriske, arkeologiske 
lokaliteter på strekningen nord for Skulberg til nord for Hov gamle skole. Seks lokaliteter på 
en strekning på 2,3 km regnes som mye. Alle disse som regnes som spor etter 
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jordbruksbosettinger foreløpig tidfestet til jernalderen, der hovedepoken i Norge regnes fra ca. 
500 f.Kr. – 500 e.Kr.  
 
I den nordlige delen av traseen ble det ikke påvist automatiske fredede kulturminner. Alle 
lokalitetene framgår av figur 1. 
 
De registrerte automatiske fredede kulturminnene inngår i en del av Spydeberg kommune der 
det er registrert mange gravminner, gravfelt og spor etter bosettinger. På de høyeste åsene 
rundt er det registrert bygdeborger. Traseen krysser et landskap som stedvis er optimalt for 
forhistoriske jordbruksbosettinger. 
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Figur 1. Beliggenhet for registrerte lokaliteter og kulturminneri den første registreringen i 
traseen.    
 
Funn i lokalitetene og andre automatiske fredede kulturminner: 
Lokalitet 1:  
Elleve udefinerte forhistoriske anleggsspor og et ildsted. Mulige gravsteder.  
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Lokalitet 2:  
Bosettingsspor i form av kokegroper, ildsted, stolpehull og udefinerte forhistoriske 
nedgravninger. Lokalitetene er en del av et større gravfelt der brorparten ligger øst for 
fylkesveien. Sannsynlig at gravfeltet fortsetter vestover.  
 
Lokalitet 3: 
Bosettingsspor som ildsteder, kokegroper, stolpehull og udefinerte nedgravninger over en 
strekning på ca. 160 m. Det er påvist totalt 32 anleggsspor.  
 
Lokalitet 4: 
Bosettingsspor. Det ble påvist totalt 34 anleggsspor, bl.a. flere forhistoriske nedgravninger. 
Lokaliteten er en del av et større felt som strekker seg østover, nordvestover og vestover. 
Lokaliteten er brukt som bosetting i flere perioder da det er funnet spor etter flere 
bosettingsfaser.  
 
Lokalitet 5: 
Bosettingsspor som ildsteder, kokegroper m.m. Det er påvist totalt 19 anleggsspor, og det er 
funnet flest spor vest i lokaliteten.  
 
Lokalitet 6: 
Bosettingsspor. Mest funn vest i lokaliteten. Feltet kan ha utbredelse inn mot tunet ved Hov 
gamle skole i sør og vestover på jordet.  
 
Lokalitet 7 (ikke vist i figuren over): 
Vest for den gamle skolen.  
 
Andre automatiske fredede kulturminner: 
En gravhaug i hagen på sørsiden av Hov gamle skole mellom lokalitet 5 og 6. Gravhaugen er 
ca 25 meter fra gravfeltet på Bygdetunet øst for fylkesvei 202. Sistnevnte gravfelt har tre 
synlige gravhauger. Alle gravhaugene har en litt ujevn, tilnærmet avrundet rektangulær form. 
Lengderetningen på alle fire langhaugene er nord-sør. To av gravhaugene på Bygdetunet øst 
for fylkesveien og grahaugen vest for fylkesveien er anlagt på svaberg. Gravhaugen syd for 
gamleskolen har høyde opptil 50 cm og måler ca. 9 x 6 meter. Den mest riktige tolkningen av 
gravhaugen i gamleskolehagen er at det er et gravminne fra jernalderen av typer langhaug, og 
det er en del av det samme gravfeltet som er på/ved Bygdetunet. Gravhaugene er benevnt og 
beskrevet i Askeladden på følgende måte: 

• ID119480 : Et gravminne i form av en gravhaug fra sannsynlig jernalderen 
Beskrivelse av ID78680 i Askeladden: 
Langhaug - anlagt på svaberg. 

 
• ID78680 : Gravfelt med tre gravhauger fra sannsynlig jernalderen 

Beskrivelse av ID78680 i Askeladden: 
1. Langhaug. Godt markert, men ganske lav. Synes urørt. Gressvokst, en stor bjerk 
midt på, enkelte graner i ytterkantene. Haugen er orientert NNØ-SSV. L 11m, br 5m, h 
0,4m.   Ca 16m S for 1.: 2. Do langhaug. Meget godt markert, synes urørt. Gressvokst 
med grantrær i kantene. Haugen er orientert N-S. L 14m, br 8m, h 1,3m.   Kant i kant 
og Ø for 2.: 3. Do langhaug. Meget godt markert. Dette er den største av de tre 
haugene, den virker urørt, men er avflatet på toppen. Grunnfjellet kommer til syne 
både i N- og S-enden. Haugen er mose- og gressvokst med 4 store bjerker i en sirkel 
på toppen. L 22m, br 15m, h 2m, orientert N-S.       
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En perle NØ for lokalitet 2 på østsiden av fylkesveien. Den ble funnet i jordoverflaten på 
dyrket mark. Sannsynlig er det et smykke som har blitt med i en grav i forhistorisk tid. Ved 
pløying og annen jordbearbeiding har dette smykket blitt brakt opp i dagen. Perla ble funnet 
tilfeldigvis ved en kort og enkel synfaring. Stedet der smykket ble funnet, inngår i gravfeltet 
som ligger på begge sider av fylkesveien.   
 
Det er også registrert en gravhaug utenfor planområdet vest for Frøhaugen.  
 

4.3.2 Kulturmiljøer 
Det er to områder som peker seg ut som kulturmiljøer i planområdet.  
 
Hov gamle skole/gamleskolegården og Spydeberg Bygdetun  
Det viktigste og mest verneverdige av kulturmiljøene i planområdet er kulturmiljøet som 
dannes av elementene som inngår i Hov gamle skole/gamleskolegården og Spydeberg 
Bygdetun. Spydeberg bygdetun består av ti antikvariske bygninger samlet fra uliek stedet i 
kommunen. Det drives og eies av Spydeberg historielag. Dette kulturmiljøet innehar synlige 
automatisk fredede kulturminner som er synlige i dagen, og det er en del av et større område 
nord for Spydeberg der det er mange funn etter relativt tett bosetting og jordbruksdrift i 
tusener av år. I dette kulturmiljøet er en rekke forhistoriske fredede kulturminner påvist, blant 
annet fire synlige gravhauger. Dette ligger på et høydedrag sett fra syd med ustikt mot 
Spydeberg tettsted, og er omgitt av jordbrukslandskap og skogvegetasjon. Fylkesveien skiller 
de fire gravhaugene. Dagens kulturmiljø kan restaureres til å få et enda større preg av 
historisk kulturmiljø. For eksempel kan gjerder av mer tidsriktig materiale og stil brukes 
fremfor moderne tids materiale og form. Dagens bygdetun er tilrettelagt med informasjon etc., 
og for besøkende til bygdetunet er det en mindre og enkelt opparbeidet parkeringsplass med 
grusdekke vest for fylkesveien sør for skolegården tilhørende Hov gamle skole.  
 

 
Hovedbygningen på bygdetunet med gravhauger til høyre i bildet. Sett fra fylkesvei 202.  
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Museumsdriften på bygdetunet drives av historielaget i kommunen, og bygdetunets drift 
bidrar til utvidet forståelse for historien samt bidrar til en historisk forankret identitet. Det kan 
bli ytterligere tilrettelagt for kulturhistoriske opplevelser ved å knytte områdene øst og vest 
for fylkesveien sammen. På den måten kan området få en økt opplevelsesverdi, og 
kulturminnene og –miljøet kan bli en tydeligere kulturhistorisk helhet ved å ta vare på både 
den overordnede struktur og form samt enkeltelementene.  
 
Skuleberg-gårdene 
I rapport Verdifulle kulturlandskap i Østfold fra Fylkesmannen i Østfold, datert 1996, fremgår 
at 276 ulike områder i Østfold har blitt undersøkt med hensyn til kulturlandskapsverdi, både 
kulturhistorisk og biologisk. Rapporten er ikke uttømmende. Områdene har blitt skalert i syv 
kategorier etter viktighet. I Spydeberg ble 19 lokaliteter registrert, og av disse blir en av dem 
berørt av den planlagte gang- og sykkelveien. Den berørte lokaliteten, Skuleberg, har nest 
laveste score på skalaen. Lokaliteten består av to gårder nord for Hovin skole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiplet linje viser avgrensning av lokaliteten 
Skuleberg. .  

                            

 
 
Dammene er viktige landskapselementer. I tillegg er det en urterik eng på Skuleberg søndre. 
Kulturhistorisk har området interesse på grunn av tunbebyggelsen på gårdene med gamle 
hageanlegg omkring samt funn av kulturhistoriske boplasser i områdene rundt lokaliteten.  
 
Lokaliteten inngår også som eneste lokalitet i traseen i Fylkesplan for Østfold – temakart 
Regionalt viktige kulturlandskap.  
 
Gårdstunene og området rundt gårdstunene fremstår med elementer som danner et kulturmiljø 
som også markerer et skille mellom gammelt og nytt; en overgang mellom det moderne 
tettstedet, Spydeberg, og jordbrukslandskapet rundt som har vært i bruk i tusener av år.  
 
Bergenhus 
Et lite kulturmiljø som skiller seg ut ved en å være enhet, er husmannsplassen Bergenhus på 
eiendom gards- og bruksnr. 19/2. Det består av et intakt gårdstun med vedlikeholdte 



 31

bygninger som våningshus og låve. I Spydeberg er det i dag 20 husmannsplasser fra 1600-
1800-tallet. De aller fleste er ikke intakte/ i forfall.  
 
Adkomstveien til Bergenshus fra fylkesvei 202 er av enkel standard med gress/grusdekke. 
Gårdstunet ligger på en liten høyde i terrenget med jordbrukslandskap og skog rundt. Sett i 
disse jordbruksomgivelsene er dette et kulturmiljø som er fåtallig i dag og som er verdt å ta 
vare på selv om det ikke er regionalt eller nasjonalt verneverdig.  

4.4 Naturmangfold 
I naturmiljøet inngår artsforekomster, naturtyper/leveområder og geologiske elementer knyttet 
til disse. I dette kapitlet inngår registreringer som foreligger i web-baserte kartdatabasene 
Naturbasen, Artsdatabanken og gjennom rapport fra registrering foretatt av Wergeland Krog 
Naturkart. Det er også tatt inn usystematiske observasjoner foretatt av Natur, Utvikling & 
Design samt opplysninger fra kommunen.  
 

 

 
 
 
 
Figuren til høyre viser en oppsummering av funnene i 
naturmangfoldrapporten.         
 
Naturtyper:  

1. Hollibekken – viktig bekk 
2. Dam på Skuleberg Nordre - viktig 

 
Hensynsområder:  

3. Takrørskog øst og nord for Granodden 
4. Svartor-sumpskog øst for Granodden 
5. Bekk fra Rudstjernet 

 
MIS-lokaliteter: 

6. En nøkkelbiotop i skog  
 
Svartelistearter: 

7. Parkslirekne – art med stor spredningsevne  
 

 
   

Trekkruter og ynglehabitater på strekningen som er registrert i Naturbasen, fremkommer av 
tabell 7.  
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Tabell 7. Oversikt over registrerte artsforekomster og naturtyper i Naturbasen.  
 
Id, navn 

 
Naturverdier og kommentarer 

BA00012527, 
Bergenhusdumpa 

Trekkrute sommer for rådyr, vekting 3, registrert år 1994. Rett 
nord for Bergenhus over fv. 

BA00012425, Østby, og 
BA00012432, Huseby  

Ynglehabitat for kattugle, 6 og 9 daa, reg.1994. Øst og vest for 
fv. mellom Bergenshus og Grinna. 50-60 m fra eksisterende 
fylkesvei. Utenfor planområdet.  

BA00012526, 
Kåtorpskauen 

Trekkvei sommer for elg, vekting 3. Mellom Grinna og 
Frøhaugen over fv.   

BA00012415, Holi sør Yngleområde vår for liten salamander (lat.navn Triturus 
vulgaris), vekting 4, reg. 1994. Truethetskategori: N  truet. Reg. 
1994. Ca 20 m fra fylkesveien. Utenfor planområdet. 

BA00012524, Ruud Trekkrute sommer for elg og rådyr, vekting 3, reg.1994. Ca 400 
meter N for Holli over fv.  

BA00012523, Haukenes Trekkrute høst rådyr, vekting 3, reg. 1994. Rett vest for 
avkjørsel til Haukenes ved Lyseren.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lokalitet med på yngleområde for liten 
salamander ca. 20 m fra eksisterende 
fylkesveis vestre asfaltkant. Holli i Spydeberg. 
Kilde: Naturbasen, DN.   

 
I innsjøen Lyseren, areal 7,5 km² og nedslagsfelt 28 km², lever det ulike fugler knyttet til 
ferskvann. Vannvolumet i Lyseren er 65 millioner m³, og største dybde er 50 meter. 
Vannflaten er 161-162 m.o.h. Det er ni øyer i innsjøen, og kjente vannlevende virveldyr i 
innsjøen er karpefisker, abbor, gjedde, ørret og kreps. Videre gir innsjøen leveområder for 
blant annet insekter og planter knyttet til strandsonene og innsjøen for øvrig. Det er lagt en 
fartsgrense for båter på 5 hk.  
 
I Artsdatabanken er det per 2012 registrert observasjoner av flere truede fuglearter i vika øst 
for Granodden, tabell 8. Det antas ikke at registrerte arealer med takrørskog utgjør 
yngelområde for disse fugleartene, men de utgjør næringsområder for dem. Fuglene har 
opplevelsesverdi for besøkende på Granodden.  
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Tabell 8. Oversikt over registrerte artsobservasjoner i kartdatabasen til Artsdatabanken.  
Hvor Status,  

truethet 
Art År 

Skuleberg Kritisk truet 
(CR) 

Åkerrikse 2007 

Lystadvika, Granodden Nær truet (NT) Toppdykker 2010, 
2011 

Granodden, Rud NT Hettemåke 2009, 
2010 

Granodden  NT Storlom 2009 
Granodden, Haukeneskrysset, Hov, NT Stær 2009, 

2011 
Granodden, Holli NT Fiskemåke 2011 
Rud NT Tornskate 1998 
Rud NT Varsler 1999 
Holli NT Vipe 2009 
Skuleberg Sårbar (VU) Sivhauk 2011 
Haukeneskrysset, Rud, Holli, Hov, Dingstad og 
Skuleberg 

VU Sanglerke 2009, 
2011 

Granodden  VU Makrellterne 2011 
 
Flere andre arter både småsalamander og vaktel har blitt registrert på åkre og/eller gårder 
utenfor planområdet. Videre er to dammer øst for fylkesvei 202 mellom Skuleberg-gårdene 
sør i planområdet, naturtyper vurdert som viktig (B). Der er blant annet observert ærfugl. På 
side 12 i naturmangfoldrapporten er det også vist to trerekker vurdert som naturtyper med 
hovedsakelig ask øst for fylkesveien ved Skuleberg øst.  
 
Svartelistede arter 
Svartelistede arter i Artsdatabanken samt rapporten fra kartlegging av naturtyper og 
biomangfold langs traseen v/ Wergeland Krog Naturkart, 2012:  
Hagelupin ved Haukenes krysset nord i planområdet 
Busknellik øst for fv. ved Holli 
Parkslirekne, ved parkeringsplassen ved Granodden  
 
Andre registreringer  
Nord i planområdet er det dagområder for ender i bekker og fuktige drag i skogen vest for 
fylkesveien.  
 

4.5 Trafikk 
 

4.5.1 Trafikkdata 
Det er ikke midtlinje på fylkesvei 202, og kjørebanebredden er 5-6 meter bred. Det er ikke 
gang- og sykkelvei eller fortau noe sted langs fylkesveien i dag. Veiskulderen er noe bredere 
enkelte steder som ved Holli og Frøhaugen, hvilket tar noe hensyn til gående i dagen 
situasjon. 
 
Det er spredt bebyggelse på denne strekningen, og 11 veier og avkjørsler har inn og utkjørsel 
til fylkesveien. Avkjørsler til jorder er ikke tatt med i dette antallet. I tillegg krysser fylkesvei 
203 fylkesvei 202 nord for Bygdetunet, og fylkesvei 231 kommer inn fra øst ved Holli.  
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I planområdet fører fylkesveien ut fra Spydeberg tettsted 
ved Hovin skole. Årlig døgntrafikk (ÅDT) forbi Hovin 
skole til rett nord for Skulberg gård er det registrert ÅDT 
2388. Dette anses som et noe høyt tall til Skulberg 
gårdene så det virkelige ÅDT for strekningen Hovin skole 
– Skulberg Nordre er nok noe lavere, sannsynligvis rundt 
ÅDT fram til avkjørselen til Dingstad. På mesteparten av 
strekningen var ÅDT 1250 i 2008, den er beregnet til 
1947 i 2025.  
 
 
Fartsgrenser i grønt (40 km/t), blått (60 km/t) og rødt (80 
km/t).  Trafikkmengden beskrevet i tabell 9 er gitt med 
ulike svart strek.  

 
Generelt angis en tungtrafikkandel på fylkesveier til 10% av årlig døgntrafikk (ÅDT). 
Trafikkmengde og fartsgrenser er vist i tabell 9.  
 
Tabell 9. Årlig døgntrafikk og hastighetsgrense på ulike veistrekninger på traseen.  
Veistrekning ÅDT 2008 ÅDT 2025 Hastighet,  

km/t 
Fv 202 Spydeberg tettsted – Nordre Skulberg 
gård  

 
2388 

 
3720 

 
40 

Fv. 202 Nordre Skulberg gård – 
fartsgrenseendring nord for Nordre Skulberg gård 

 
1931 

 
3008 

 
60 

Fv. 202 nord for Nordre Skulberg gård – 
avkjørsel til Dingstad 

 
1931 

 
3008 

 
60 og 80 

Fv. 202 Avkjørsel til Dingstad – Bygdetunet  
1250 

 
1947 

 
80 

Fv. 202 Bygdetunet – Avkjørsel til Galtebo  
1250 

 
1947 

 
80 

Fv. 202 Avkjørsel til Galtebo – nord for Holli  
1250 

 
1947 

 
60 

Fv. 202 Nord for Holli – Avkjørsel til Granodden  
1250 

 
1947 

 
80 

 
Bussholdeplasser/-lommer 
Ved Hovin skole er det bussholdeplass for skolebusser sør for planområdet. På Holli og 
Frøhaugen er det busslommer på begge sider av fylkesveien, men ingen av dem er universelt 
utformede. Trafikken via buss er liten, og det meste er skoletransport.  
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4.5.2 Trafikksikkerhet 
På strekningen er det i Statens vegvesens trafikkdatabase registrert: 

• ett skadetilfelle med død til følge 
• to tilfeller med alvorlig skade 
• fem tilfeller med lettere skade 

 
Skadetilfellene er relativt jevnt fordelt utover veistrekningen Hovin skole – Granodden. 
Erfaringsvis er lettere og alvorligere skader for syklende underrapportert. For en fullstendig 
registrering bør for eksempel sykehus kontaktes. På en 6 meter bred vei med 60-80 km/t uten 
fortau og gang- og sykkelvei, er det ingen tvil om at syklende og gående er utsatt. Veien 
brukes noe for godstransport, og kjørebanebredden blir da generelt smal med trafikk i begge 
retninger og gående eller syklende på en eller begge sider.  
 

4.5.3 Veistøy  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, fastsetter krav til 
hensyn og utredning av forhold knyttet til støy i enkeltsaker. Vesentlige avvik fra denne kan 
medføre innsigelse fra berørte myndigheter, jfr. pbl §5-4.   
 
Miljø- og sikkerhetstiltak som gang- og sykkelvei, er omtalt i retningslinjen, kapittel 3.2.2:   
”Miljø- og sikkerhetstiltak (se definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved 
eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av 
støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, 
og der boliger og institusjoner ligger i rød sone.”  
 
Beregningene skal vise en prognosesituasjon og bør ta høyde for utvikling anslagsvis 10 - 20 
år fram i tid. Metode for beregning av veitrafikkstøy er beskrevet i veileder til retningslinjen, 
s. 227. Kapittel 4 i retningslinjen omhandler bygge- og anleggsperioden.  
 
Med 3% økning per år vil trafikkmengden om 15 år på strekningen være 55,80% høyere enn i 
dag, dvs. fra ÅDT 1947-3720. Gjennomsnittlig ÅDT for hele strekningen vil være ca. 2000 i 
år 2027.  
 

4.6 Friluftsliv, nærmiljø og barn og unge 
 
Statlig sikret friluftsområde 
I nordenden av planområdet er et statlig sikret friluftsområde på 7,9 dekar; Granodden gbnr. 
65/20. En mindre del av denne eiendommen som ble sikret i 1964, har både svaberg og en fin 
sandstrand mellom trærne. Denne delen brukes som badeplass og er noe tilrettelagt for dette 
med en mindre flyende stupebrygge, redningsbøyer o.l. Det er et lite område skjermet av 
skog. Området er vestvendt og solrikt. Det er siv i bukta på nordsiden av badeplassen. 
Badeområdet brukes hyppig om sommeren og har en høy lokal verdi for bading og 
strandbaserte aktiviteter. Fra fylkesveien er det en grusvei, ca. 4 meter bred, ned til en 
parkeringsplass med grusdekke, areal ca. 260 m² og plass til ca. 12 biler. Videre er det sti 
fram til stranda. Området er tilrettelagt med noen benker og bord, informasjonstavler, 
søppelstativer og en bygning med toalett. På eiendommen for øvrig er det skogvegetasjon 
med siv og andre vannplanter i strandlinjen. Vest på eiendommen er det noen mindre brygger.  
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Badeplassen Granodden er forholdsvis liten og ligger idyllisk til ved Lyseren.  
 
 
Friluftsliv og nærmiljø 
Fra Granodden er avstanden til badeplassen Hallerud 1-1,5 km. Badeområdet Hallerud er 
større og mer tilrettelagt enn Granodden. For å nå denne må det sykles, biles eller vandres 
østover langs fylkesvei 202 og videre stikkvei nordover fra fylkesveien.  
 
Fylkesvei 202 er en del av et mosjonsnett i kommunen. Det er flere rundruter for syklister på 
et godt fylkesveinett nord i Spydeberg kommune og Hobøl kommuner. Fylkesvei 202 gir god 
forbindelse til de fleste av dem i landlige omgivelser. Fylkesveien brukes i dag til jogging, 
vandring og sykling i alle aldre, ikke minst utenom skoletid av barn og unge. Noen velger å 
kjøre bil mellom hverandre for å unngå å ferdes langs fylkesveien.   
 
Strekningen sykles i dag av både mosjonister og treningssyklister i både grupper og 
individuelt. Mosjonister sykler mer lokalt mens treningssyklister kan sykle dagsetapper fra 
Oslo/Enebakk til Spydeberg og videre sørover eller nordover. Strekningen er mer aktuell for 
treningssyklister etter at E18 gjennom Spydeberg sentrum ble avviklet. Erfaringsvis bruker 
treningssyklister veibanen. Gang- og sykkelvei i planområdet kan dermed sies å først og 
fremst gavne lokalbefolkningen i alle aldre.  
 
Det er skolebuss på strekningen. De som ikke har rett til skoleskyss, bruker i hovedsak 
skolebuss siden den trafikkeres på strekningen, se for øvrig kapittel 4.5 Trafikk.  
 
De som bor langs den planlagte traseen, bruker fylkesveien for å besøke hverandre. 
Fylkesveien brukes også av joggende.  
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4.7 Universell utforming 
I hht. Hb. 232 utgitt av Statens vegvesen, er de sju prinsippene for universell utforming i 
trafikksammenheng beskrevet som: 

- like muligheter for alle 
- fleksibel i bruk 
- enkel og intuitiv i bruk 
- forståelig informasjon 
- toleranse for feil 
- lav fysisk anstrengelse 
- størrelse og plass for tilgang og bruk 

 
Graden av tilrettelegging for personer i planområdet med nedsatt funksjonsevne er svært 
lav/ingen. Det er ikke opparbeidet etter prinsippene om universell utforming. Det gjelder 
bussholdeplasser, bygdetunet, badeplassen på Granodden og forholdene for gående, syklende 
og rullestolbrukere langs fylkesveien i planområdet.  
 

4.8 Estetikk og landskapsbilde 
I rapport 9 Verdifulle kulturlandskap i Østfold fra 1996, fra Fylkesmannen i Østfold, beskrives 
kulturlandskap der en del av Skuleberggårdene inngår, som regionalt viktig med lav/middels 
verdi. Gamle hageanlegg, dammer og noe beitemark inngår i dette, se kapittel 4.3.2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Landskap 
sett fra 
planområdets 
ende i sør. 
Mot 
Skuleberg-
gårdene.  

 
Mellom tunene på Skuleberg-gårdene og Bygdetunet er landskapsbildet preget av store flater 
med åkre der korn og grovfor dyrkes, omringet av skog. Landskapsrommene er halvåpne  
med lave trerekker/skog som danner vegger i landskapsrommene. Terrengformene er preget 
av myke linjer i landskapet; små høydeforskjeller og mindre raviner. Fylkesveien ligger midt i 
dette åkerlandskapet, og den inngår i dag som landskapselement uten å dominere. Gårdsbruk 
danner små øyer i dette landskapet og bryter de åpne flatene.  
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Små  terrengforskjeller og store flater med dyrka mark preger de første 2,5 km av 
strekningen. Til høyre sees gamleskolen på eiendom gbnr. 19/3.  
 
Fra bygdetunet til Lyseren består landskapet av sammensatte landskapsrom, dvs. mindre 
lukkede, halv-åpne/-lukkede og åpne landskapsrom. Terrengformene er mer varierte med litt 
mer kupert terreng og blanding av åkerlandskap og skog. Skogen danner lave vegger i 
landskapsrommene, og åkrene danner flater i landskapet. 
 

 

 

På mindre strekninger er det skog på begge sider av fylkesveien. Avkjørsel til Granodden, t.v. 
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Før og etter Frøhaugen er det skog vest for fylkesveien og åkerlandskap øst for fylkesveien. 
Fra Holli og nordover er det mer preg av jordbrukets kulturlandskap igjen, men det er lengre 
strekninger med skog vest for fylkesveien til og med vis a vis Granodden. Øst for fylkesveien 
framstår strekningen fra Holli som et jordbruks- og åkerlandskap med gårder som danner øyer 
og skog som danner vegger rundt. Mot Lyseren buer terrenget slakt ned mot vannet. 
Skogvegetasjon danner en fin ramme rundt/langs vannet. I vannet er det ulike vannplanter 
som danner en fin overgang mellom grønn vegetasjon på land og det blanke/blå/brune vannet.  
 
Fylkesveien er i hovedsak lagt der det var naturlig i forhold til masser, eiendomsforhold og 
linjer i landskapet. Kurvaturen i veitraseen følger derfor stort sett landskapets linjer og 
elementer, og den har en standard som gjør at den ikke dominerer. Det gjelder i 
åkerlandskapet nordover til bygdetunet. I overgangen mellom skog og åker ligger gjerne veien 
i randsonen, for eksempel mellom Frøhaugen og Hjørnerud og fra nord for Holli til 
Granodden.    
 

 
Landskapet sett mot sør med Skuleberg Nordre i bakgrunnen.  
 

4.9 Fiberkabler, høyspent, VA-ledninger og anlegg 
Det er en rekke fiberkabler, VA-ledninger og strømledninger i jord langs fylkesveien. Blant 
annet mellom Skulberg Nordre og den gamle skolen er det ledninger og kabler. Fiberkablene 
er ikke registrert i offentlige databaser.  
 
En trafo-stasjon finnes mellom eksisterende busslomme og bolig på Frøhaugen. Den er 
plassert i bunnen av en høyspentmast.  
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Høyspentlinjer krysser fylkesveien vestfra fire ganger på strekningen. Dette krysses i 
luftspenn, og det er flere høyspentmaster som må tas hensyn til. Høyspentlinje krysser på et 
punkt: 

- Mellom avkjørsel til Dingstad og avkjørsel til Hov Østre 
- Rett nord for Bergenhus 
- Krysser fylkesveien ved Holli 
- Frøhaugen 

 
Høyspentmaster og linje følger stedvis vestre siden av fylkesveien fra Holli til Lyseren.  
 

4.10 Grunnforhold og erosjonsrisiko 
I følge karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser består bergrunnen i hovedsak av 
ulike former for gneis, og i et mindre område mellom Bergenhus og Grinna er det gabbro-
bergarter, se figur 2.   
 
Løsmassene viser i følge karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser: 

- tykke strand-/fjord-/havavsetninger fra Hovin skole – Grinna med hovedsakelig leire 
og delvis silt 

- blanding av bart fjell/stedvis tynt dekke og strand-/fjord-/havavsetninger på 
strekningen Grinna – Holli 

- blanding av morenemateriale og torv-/myrmateriale fra Holli – Granodden, like nord 
for Holli er det noe innslag av strand-/fjord-/havavsetninger  

 

 
Figur 2. Oversikt over løsmassene i nordre del av Spydeberg. Kilde: Norges geologiske 
undersøkelser, www.norgesglasset.no .  
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Erosjonsrisiko i traseen er vekslende, men det er kun enkelte og mindre områder med høy 
eller svært høy erosjonsrisiko. Erosjonsrisiko vist i en firedelt fargeskala med fire 
risikoklasser viser høyest risiko med mørkest lillafarge, se vedlegg 1, A, B og C.  
 

 

Geotekniske undersøkelser ble utført i 2010 av Statens 
vegvesen på en foreløpig planlagt trase langs fylkesvei 202 
og 233. Den viser at det kun i enkelte områder er 
utfordringer som må løses ved veibyggingen, se egen 
rapport. I figuren t.v. vises punktene det ble foretatt 
analyser og prøveboringer i 2010.  
 
 
 
Strekninger med prøveboring og analyse er markert t.v. 
med kryss. Det ble utført fem boringer.  
 

 
 

5. Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Arealformål 
Areal og arealformålene som inngår i planområdet er omtrent i m²: 
Landbruksområde:      3 100  
Annet vegareal:   37 550  
Badeplass/-område:   12 687 
Midlertidig anleggsområde:  71 500  
Gang- og sykkelveg:   24 350 
Forsamlingsområde:    6 421 
Parkering:      2 221 
Naturformål:      3 336 
Kjøreveg:      6 900 
Holdeplass/plattform:       248 
 
Hele planområdet utgjør ca. 180 800 m².  
 

5.2 Gang- og sykkelveg/fortau 
I plankartet er ikke fortau markert ut som eget formål, men det er beskrevet nedenfor i eget 
kapittel.  
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5.2.1 Gang og sykkelveg  
I henhold til Håndbok 017 Veg og gateutforming kan veg for gående og syklende kombineres 
når antall gående og syklende hver for seg er 0-50 i maksimaltimen i et normaldøgn. 
Maksimaltimen er timen da det er mest trafikk av gående og syklende. Tidspunktet bør være 
10 år etter utbygging. Minimumsbredden for en slik gang- og sykkelvei bør være 3 m asfaltert 
bredde. I tillegg kommer minimum 0,25 m skulderkant på hver side.  
 
I Sykkelhåndboka skisseres ulike løsninger for gang- og sykkelvei basert på ulike fartsgrenser 
for tilgrensende bilvei som gir flere alternativer. Rekkverk og rabatt med kantavvisende 
kantstein på begge sider er ikke valgt i planforslaget. Ingen arealer spares om rekkverk skal 
brukes i forhold til valgte hovedløsning ved fartsgrense ≤60 km/t. Rekkverk er også mindre 
estetisk, men det kan være mer trafikksikkert.   
 
Håndbok 233 Sykkelhåndboka er en veileder mens Håndbok 231 Rekkverk gir mer absolutte 
krav som en normal/forskrift. Kapittel 3.7.3 Trafikkskille mellom bilvei og gang-/ sykkelveg i 
Håndbok 231 oppgir minimum bredder på avstand mellom bilvei og gang- og sykkelvei. De 
valgte løsningene er vist i figur 3 og tabell 10.  
 
 
 
Løsning 1: 
Anbefalt s = 3,0, minimum 2,5 
Anbefalt a =3,0, minimum 2,0* 
Anbefalt sk=0,5, minimum 0,25 
 
a er ofte dekket av gress. Ved a <3,0 m kan det 
bli problemer ved snøbrøyting og 
veivedlikehold.  
Samlet bredde fra asfaltkant på bilvei:  
5,25 - 7,5 m* 
 

 
Løsning 2: 
Anbefalt s = 3,0, minimum 2,5 
Minimum d = 1,5* 
Anbefalt sk=0,5, minimum 0,25 
 
d har gressdekke med kantstein ned mot bilvei.  
 
Samlet bredde fra asfaltkant på bilvei:  
3,75 - 4,7 m * 
 

Figur 3. Ulike løsninger for gang- og sykkelvei ved fartsgrense ≤60 km/t på bilvei. s= 
asfaltert veibredde i alle alternativene. Alle tall i figuren er i antall meter. Kilde: 
Sykkelhåndboka Håndbok 233og Håndbok 231  fra Statens vegvesen.  
*Ved skiltet hastighet > 60 km/t er minsteverdi 3,0 m for a og d.  
 
Gang- og sykkelveien er gang- og sykkelvei på hele strekningen med unntak av en strekning 
forbi vannmagasinet på Holli. Valget av ulike løsninger er først og fremst styrt av 
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fartsgrenser, jf. standarder gitt av Statens vegvesen. Innenfor disse rammene er det tatt hensyn 
til dyrka mark/jordvern, bebyggelse og grunneierinteresser. Valgte skulderkanter er 0,25 der 
det er begrenset løsning, og 0,5 m på hver side der det er full løsning. 
 
Tabell 10. Løsninger for gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202.  
Strekning Løsning Distanse 
GS1 1,5 m trafikkskille med kantstein ut 

mot fylkesvei 202,  
2,5 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen  

30-350 => Ca. 330 m  

GS2 3 m trafikkskille med grøft,  
2,75 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

350-1350 => Ca. 1000 
m 

GS3 3 m trafikkskille med grøft,  
2,75 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

1360-2370 => Ca. 
1010 m 

GS4 3 m trafikkskille med grøft,  
3 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

2370-2700 => Ca. 330 
m 

GS5 3 m trafikkskille med grøft,  
3 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

2700-4300 => Ca. 
1600 m 

GS6 1,5 m trafikkskille med kantstein ut 
mot fylkesvei 202,  
2,5 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

4300-4540 => Ca. 240 
m 

GS7 3 m trafikkskille med grøft,  
3 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

4540-5070 => Ca. 530 
m 

GS8 1,5 m trafikkskille med kantstein ut 
mot fylkesvei 202,  
2,5 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

5070-5340 => Ca. 270 
m 

GS9 1,5 m trafikkskille med kantstein ut 
mot fylkesvei 202,  
2,5 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 
Fortau forbi vannmagasinet på 
Holli, 2,5 m  

5340-5465 => Ca. 125 
m 

GS10 3 m trafikkskille med grøft,  
3 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

5465-6550 => Ca. 
1085 m 

GS11 3 m trafikkskille med grøft,  
3 m vegbredde på gang- og 
sykkelvegen 

6550-7140 => Ca. 590 
m 

GS12 3 m trafikkskille med grøft,  
3 m vegbredde på gang- og 

7140-7300 => Ca. 160 
m 
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sykkelvegen 
Distanse er avrundet, og innenfor en nøyaktighet på ±10 meter.  
 
Prinsippet om 3 meter vegbredde og 3 meter trafikkskille er fulgt 100 % på strekninger med 
skog med fartsgrense 80 km/t og 60 km/t med unntak av bebyggelse nær inntil veien. Videre 
har strekninger med dyrka mark og fartsgrense 80 km/ på bilvei trafikkskille 3 meter, gang- 
og sykkelvegbredde 3 meter, med unntak av en strekning med trafikkskille 3 m og gang- og 
sykkelvei 2,75 m på en strekning på ca. 2 km vist i planen som GS2 og GS3. Til sammen 
utgjør løsning 1, jfr. figur 3 over, hele ca. 6,3 km og løsning 2 og fortau hele ca 970 m.  
 
Hele strekningen fra Hovin skole til avkjørsel til badeområdet Granodden er 7,3 km. I 
planforslaget inngår 12 etapper inkl. to bussholdeplasser på denne strekningen. Disse er vist i 
figuren under.  
 

 
 
 
 
De tolv etappene på strekningen vist med ulike farge, 
t.h. De nye parkeringsplassene i planen er vist som P. 
Busslommer er vist som B.  

 
Gang- og sykkelveiens ende ved Lyseren er rett syd for eksisterende adkomstvei til 
badeplassen. Siden det ikke er tillatt med fotgjengerfelt over veier med fartsgrense 80 km/t er 
dette ikke en del av planen.  
 
Kravet om universell utforming av bussholdeplasser er lovpålagt. Disse er derfor utformet i 
tråd med dette. Lengden på hver bussholdeplass er 70 meter.  
 
Normalt reguleres skråningsutslag (grøft/skjæring/fylling) pluss et tillegg på 1,0 meter for 
gang- og sykkelveg langs fylkes- og riksveier. Dette prinsippet er i stor grad gjennomført i 
denne planen også. For å redusere inngrep i dyrka mark er gang- og sykkelveien på deler av 
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strekningen, løftet ca. 0,5 meter over kjørebanen over flate jorder slik at gang- og sykkelveien 
blir liggende på en lav fylling. Dette gir et lite permanent terrenginngrep da det ikke er lagt 
opp til dype grøfter i bakkant av gang- og sykkelveien. Høydeforskjellen oppnås ved å 
etablere et asymmetrisk grøfteprofil mellom veg og gang- og sykkelveg. Ved nærføring til 
bebyggelse er utforming av grøfter tilpasset tilgjengelig areal.  
 
Det er i planbestemmelsene gitt en prioritering av gjennomføring av de 12 gang- og 
sykkelvegetappene på strekningen. Strekning 1,2, 3 og 12 er prioritert først. De tre første fordi 
man antar at bruken og dermed samfunnsnytten, er høyest nærmest tettstedet Spydeberg, og 
det vil være naturlig med en stopp eller vending ved bygdetunet. Etappe er prioritert fordi det 
vil bedre trafikksikkerheten ved bruk av Granodden på sommertid i badevær.  Dagens 
parkering ved Granodden er liten, og det gir ofte parkering langs fylkesveien når nevnte 
parkering er full. 
 

5.2.2 Fortau 
I henhold til Håndbok 017 Veg - og gateutforming skal alle fortau ha en ferdselssone med 
minste bredde 2 m. Alle fortau bør ha en kantsteinssone mot bilveien. Kantsteinssonen bør 
være minimum 0,5 m. Ved busslommer bør den være minst 0,7 m. Kantsteinssonen er en sone 
fri for hindringer. Fortausbredde på 2,5 m bredde dekker minstekravet for snørydding. 
Kantsteinsklarering er en overgangssone mellom bilveiens asfaltkant og fortauet. Det skal 
være 0,25 m. Det er derfor regulert inn fortau med bredde 2,5, inkludert 0,5 m kantsteinssone 
ytterst mot fylkesveien. Det er regulert inn 0,25 m skulderkant. Fortauet er 15-20 m langt 
forbi vannforsynsingsanlegget på Holli ved profil ca. 5400 på geometritegningene.  
 

5.3 Midlertidig anleggsområde 
Det vil være behov for mellomlagring av masser ved opparbeidelse av gang- og sykkelveien. 
Dette inngår i de midlertidige anleggsområdene langs fylkesveien. Det er satt krav i 
planbestemmelsene om at arealene skal tilbakestilles til landbruksformål, herunder dyrka 
mark.  
 

5.4 Holdeplass/plattform 
Valg og utforming av bussholdeplasser er gitt i Håndbok 232 Tilrettelegging for 
kollektivtransport på veg. Valg av bussholdeplasstype er først og fremst gitt av kriteriene 
beskrevet i figur 4.  
 
 
ÅDT       30 – 40 km/t  50 km/t  60 km/t  70 
km/t og over 
0 – 1.500      1 - 3   1 - 3  1 - 3   1 - 3 
1.500 – 4.000      1 - 3   2 - 3  3 - 4   3 - 4 
Tofelt 4 – 12.000     3   3  4   4 
Tofelt over 12.000     4   4  4   4 

Firefelt over 15.000     3   3  4   4 
Figur 4. Holdeplasstype ved ulike fartsgrenser. Kilde: Håndbok 232, Statens vegvesen.  
 
Ved ombygging av bussholdeplasser og bygging av nye er det lovpålagt å oppgradere 
holdeplasstypene 3-5 til universell utforming. De eksisterende holdeplassene i traseen ved 
Frøhaugen og Holli hører til holdeplasstype 4, dvs. med 512-skilt og busslomme. Dagens 
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løsning er uten plattform for passasjerer, men det er lomme for buss. Dette tilsvarer 
holdeplasstype med unntak at det ikke er plattform og universell utforming. Alternativt kan 
man si dagens løsning er holdeplasstype 3 med en variant som er mye brukt utenfor tettbygde 
strøk; ca. 15 meter busslomme inklusive opp- og nedramping. Dog er busslommene i 
planområdet noe lengre. Slike varianter som beskrevet for holdeplasstype 3, skal ikke brukes 
lenger, jfr. Håndbok 232. Fartsgrensa ved de eksisterende bussholdeplassene er 60 km/t, og 
ÅDT er lavere enn 1500. I 2025 vil ÅDT med årlig 3% trafikkøkning være ca. 2000 der det i 
dag er busslommer på strekningen.  
 
Ved valg av løsning er det lagt vekt på at dette er skolevei, og det er fartsgrense 60 km/t. Det 
anses derfor å ha busslomme, og det betyr at det må brukes holdeplasstype 4 med busslomme 
og plattform. I planforslaget inngår holdeplasstype 4 øst for fv. 202 ved Frøhaugen og på 
begge sider av fylkesveien på Holli. Holdeplasstype 3 med kantstein mot fortau er vurdert for 
holdeplassen vest for fylkesveien ved Frøhaugen. Ved sistnevnte holdeplass er det god sikt og 
noe trangt i forhold til omkringliggende bebyggelse og teknisk infrastruktur. Retningen tilsier 
først og fremst avstigning for skolebarn på vei hjem fra skole. Lehus er derfor ikke 
innarbeidet for holdeplassene øst for fylkesvei 202.  
 

 
Figur 5. Prinsippskisse  som viser  busslommer av holdeplasstype 4 i begge  
ferdselsretninger. Kilde: Håndbok 232 Statens vegvesen.  
 
I henhold til Håndbok 232 skal innkjøringslengde (a) og utkjøringslengde (b) begge være 20 
meter, se figur 5 og 6. Oppstillingslengden skal være minimum 30 m når maksimum en buss 
bruker holdeplassen om gangen. Bredden på busslommen skal være 2,75 + 0,25 m. 
Kantsteinshøyden til plattformen skal være 180 mm, og kantsteinshøyden mot 10-metersonen 
bak bussen skal være 130 mm. Målene er for fartsgrense 60 km/t som er gjeldende ved 
eksisterende bussholdeplasser på strekningen. Holdeplasstype 4 som blir brukt i planforslaget 
har lokale tilpasninger på grunn av lav ÅDT, ved at inn- og utkjøringslengdene er redusert til 
8 m og oppstillingslengden er redusert til 20 meter. Den totale lengden for hver busslomme 
blir da 36 meter. 
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Figur 6. Prinsippskisse for et alternativ for busslomme på fri vei, holdeplasstype 4. Ved 
tilstrekkelig fri bredde kan gang- og sykkelvei ledes bak et lehus. n=antall busser som som 
forventes å stoppe samtidig. Kilde: Håndbok 232 Statens vegvesen.  
 
Som følge av krav til inn- og utkjøring samt oppstillingsplass blir hver busslomme 70 meter 
lang.  
 
Det blir lehus kun for bussholdeplassene vest for fylkesvei 202. Lehus i henhold til figur 7 
over, blir bak den kombinerte gang- og sykkelveien og plattformen. På grunn av lav ÅDT, lite 
bebyggelse og arealkonflikt med eksisterende kommunal vei er det valgt en lokal tilpasning å 
ikke ha lehus på begge sider av fylkesveien. De fleste venter på bussen i retning Spydeberg 
tettsted.   
 

 
Figur 7. Prinsippskisse for bussholdeplass der plattformen må kombineres med fortau eller 
gang- og sykkelvei. Kilde: Hefte utarbeidet av Østfold Kollektivtrafikk, Statens vegvesen 
Region Øst og Asplan Viak AS. 
 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til holdeplassene vest for fylkesveien. De må 
opparbeides/oppgraderes samtidig med bygging av tilhørende gang- og sykkelveietapper på 
strekningen Hovin skole – Lyseren.  
 

5.5 Friluftsområde  
Eiendom gbnr. 65/20 foreslås i sin helhet regulert til Bruk og vern av sjø og vassdrag – 
friluftsområde. Dette er i tråd med intensjonen i kommuneplanens arealdel 2007 – 2020 der 
det er avsatt som friområde.  
 
Ut fra landskapshensyn/landskapsbilde langs Lyseren samt de to hensynsområdene med 
svartorsumpskog og takrørskog, samt leveområde for vannfugler i nærområdene gis det i 
bestemmelsene krav til kantsoner med vegetasjon, inkl. i tresjiktet.  
 
Eksisterende parkering skal kunne benyttes, og dekket skal fortsatt være grus. Det er ikke 
behov for å bruke badeplassen om vinteren. Antall syklende og gående til badeplassen antas 
svært redusert i vinterhalvåret. Det er derfor ikke behov for å brøyte forbindelsen for gående 
og syklende fra fylkesveien til badeplassen. En enklere standard tar bedre hensyn til 
naturmiljøet og det landskapsestetiske i miljøet ned mot Lyseren.   
 
I bestemmelsene til friluftsområdet settes det krav til å bevare eksisterende kantvegetasjon 
mot Lyseren for å beskytte naturmiljøet og det biologiske mangfoldet i og ved Lyseren. 
Badeplassen skal være en naturlig del av naturen i området. Det settes videre krav til 
opparbeiding av sykkelparkering. Parkeringsarealet for motorkjøretøyer kan ikke utvides, men 
det kan tilrettelegges for opptil 3 HC-plasser.  
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5.6 Kjøreveg 
For å flytte fylkesvei 202 inngår kjøreveg i reguleringsplanen. Det samme gjør 9 avkjørsler, 
del av fylkesvei 203 og ny kjøreveg ved Holli. Kjøreveg er også tatt med syd for 
friluftsområdet Granodden for å erstatte gjeldende reguleringsplan for Granodden. Kjøreveg 
er regulert for totalt 11 områder, og kjøreveg er regulert inn etter gjeldende normer.  
 
På en strekning inngår i planen at eksisterende fylkesvei 202 skal flyttes. Det er på strekning 
GS5 og KV4. Siden fylkesveien forbi et hus har en viss kurvatur, har man valgt en løsning der 
kurvaturen rettes opp.  
 
De to eksisterende avkjørslene vest for fylkesvei 202 på Holli erstattes av en ny kjøreveg, 
KV6.   
 

5.7 Annet vegareal 
Annet vegareal er områder for trafikkskille mellom fylkesveien og gang- og sykkelveg, 
grøfteareal i bakkant og ved fylkesvei, gang- og sykkelveg og andre veier i planområdet. Det 
går fram av planbestemmelsene at skjæringer, fylling og grøfteprofiler utover det som er gitt i 
plankartet og bestemmelser skal følge gjeldende krav, og det skal fremgå av byggesøknad.  
 

5.8 Parkering 
Tre parkeringsplasser inngår i planforslaget. P2 er eksisterende parkeringsplass vest for 
fylkesvei 202 ved den gamle skolen og bygdetunet. Utnyttelsen av denne må sees i 
sammenheng med hensynssonen bevaring av kulturmiljø, og den vil derfor ikke bli 
opparbeidet i vesentlig grad.  
 
P1 er ny parkeringsplass vest for P2, og den er ment for sammen med P2 å dekke et behov for 
parkering ved arrangementer ved Spydeberg bygdetun. Parkeringsplassen er tosidig med ca 
40 meters lengde.  
 
Parkeringsplass, P3, er nord i planområdet ved avkjørsel profil 7130 meter. Den skal sammen 
med eksisterende parkering i friluftsområdet dekke behovet for parkering til friluftsområdet 
Granodden. P3 er ca. 20x20 meter.  
  

5.9 Landbruk-, natur- og friluftsområde 

5.9.1 Landbruksformål 
Landbruk, natur og friluftsformål  - landbruksformål er valgt or landbruksområder der det skal 
være landbruksdrift og/eller gårdstun. Bestemmelsene og hensynssoner gir ulik begrensning 
og mulighet for bruk og bebyggelse. Landbruksformål på eiendom gbnr. 19/3 skal sees i 
sammenheng med hensynssonen bevaring av kulturmiljø der. Landbruksformål, L2 og L3, på 
eiendom gbnr. 68/3 må sees i sammenheng med landbruk på eiendommen, og bestemmelsene 
gir rom for bebyggelse og utvidet landbruksvirksomhet i form av parkering og gårdsbakeri.  
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5.9.2 Naturformål  
Det berørte arealet for naturformål på eiendom gbnr. 65/3 er avsatt til friområde og LNF med 
vekt på friluftsliv i gjeldende kommuneplanens arealdel.  
 
Arealet utgjør et hensynsområde med svartor-sumpskog. Det er regulert til Landbruk, natur- 
og friluftsområde – naturformål. Dette betyr at bevaring av svartorsumpskogen skal 
vektlegges framfor landbruksdrift. I bestemmelsene legges det opp til at området skal bevares 
i størst mulig grad. Skogbruksloven vil fange opp flerbrukshensynet som må være gjeldende 
for denne svartorsumpskogen vedrørende skogbruksdrift. Både skogtypen og beliggenhet gjør 
det viktig å bevare trær og øvrig vegetasjon i størst mulig grad. 
 

5.10 Forsamlingslokaler 
Spydeberg Bygdetun eiendom gbnr. 19/6 er regulert som Tjenesteyting – Forsamlingslokaler. 
I bestemmelsene er verneformålet tydeliggjort. Det er tatt med i reguleringsplanen for å få 
skape en helhetlig forvaltning av eldre og nyere kulturminner på stedet samt det kulturmiljø 
som eiendommen sammen med deler av eiendommene gbnr. 19/3 og 19/7. En regulering kan 
gi rom for at kulturminnene og – miljøet kan tilrettelegges som besøks-/kulturminnemuseum.  
 

5.11 Vannforsyningsanlegg 
Høydebassenget på Holli er tatt med i planområdet siden det må tas hensyn til vedrørende 
andre forhold som valg av løsning for gående og syklende forbi vanntårnet. Videre er det 
viktig å ta hensyn til vannmagasinet i anleggsarbeidet.  
 

5.12 Hensynssoner 
 

5.12.1 Sikringssone 
Det er lagt en sikringssone over vannforsyningsanlegget på Holli, og et område som omfatter 
støttemurer og områder der det er nødvendig med aktsomhet og hensyn til stabilitet for 
høydebassenget.  
 

5.12.2 Båndlegging etter lov om kulturminner  
Et gravfelt og en gravhaug er båndlagt etter lov om kulturminner. I planen er dette fortsatt 
gjeldende. Gravfeltet er på eiendom gbnr. 19/6, og gravhaugen på eiendommene gbnr. 19/3 og 
7. Disse inngår i et kulturmiljø med bygdetun, se kapittel 5.12.3 Dette må sees i sammenheng 
med kulturmiljøet på stedet.  
 

5.12.3 Bevaring kulturmiljø  
Hensynssone bevaring av kulturmiljø er markert over eiendom gbnr. 19/6 og 19/7 samt deler 
av eiendom gbnr. 19/3. Det gjelder gårdstunet inkludert den gamle skolen på eiendom gbnr. 
19/3 samt bygdetunet og eksisterende parkering i tilknytning til gamleskolen og bygdetunet. 
Hensikten med hensynssonen er å verne om det kulturmiljøet med gravhauger og nyere tid 
kulturminner som er på stedet.  
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5.12.4 Grense for bestemmelser 
Kulturminnelokalitetene, 1-7, som ble oppdaget i de arkeologiske registreringene er markert i 
reguleringsplanen samt med 5 meter sikringssone. Dataene er lastet ned fra Riksantikvarens 
database, Askeladden. De er markert i reguleringsplanen for å tydeliggjøre dem i forhold til 
oppmerksomhet i anleggsfasen og for den videre historie.  
 
Bestemmelsesgrensen har ingen betydning utover at det må utøves ekstra aktsomhet for funn i 
anleggsfasen. Videre utgjør det en generell markering av kulturminner og –miljøer i området. 
Planfremmer ønsker de syv lokalitetene frigitt fra den automatiske vernet. 
 

5.13 Linjer og symboler 
Frisiktlinjer er tegnet inn i reguleringsplanen ved veier og avkjørsler som går inn på fylkesvei 
202.  
 
Eiendomsgrenser og høyspentlinjer er markert i reguleringsplanen som linjesymbol. Det 
legges i planen ikke opp til å flytte høyspentmaster. Traseen går rundt alle master som er i 
konflikt med traseen. Ved Frøhaugen flyttes busslommene litt nordover vest for fylkesvei 202 
for å unngå å flytte en høyspentmast med trafo. Det er i bestemmelsene satt krav til at 
gjeldende krav til sikkerhetsavstander i forhold til høyspent og lavspent, må følges. Det vil bli 
vurdert å regulere faresone over arealer med høyspentanlegg og høyspentledninger i planen til 
2.gangs behandling.  
 

6. Alternative vurderinger  
 
I arbeidet med planforslaget har ulike alternativer blitt vurdert. Disse fremkommer av 
underkapitlene under.  
 

6.1 Fartsdempende tiltak 
I henhold til Håndbok 072 Fartsdempende tiltak reduseres dødsrisikoen for fotgjengere ved 
påkjørsel fra ca 80% ved 50km/t til 30% ved 40 km/t.  
 
Hensikten med fartsreduserende tiltak er først og fremst å øke trafikksikkerheten og trivselen 
for gående og syklende i tettbygde områder. I henhold til håndboka kan det iverksettes ulike 
tiltak som demper fart på bilvei: 

• Fartshumper som sirkelhump, modifisert sirkelhump, trapeshump og fartspute.  
• Innskrenkning av kjørebanen 
• Sideforskyvning av veibanen 
• Kombinerte fysiske tiltak, først og fremst sideforskyvning og innsnevring av en 

kjørebane 
• Rumlefelt, dvs. striper på tvers av veien enten veimerkingsplast eller nedfrest i 

asfalten. Tiltaket er best egnet utenfor tettbygde strøk der en ønsker å redusere et 
fartsnivå som er minst 70 km/t. Bruk av rumlestriper kan medføre støyulemper.  

 
Fartsdempende tiltak forbi Bygdetunet og den gamle skolen er vurdert. Rumlefelt ville vært 
mest naturlig sett i forhold til fartsgrensen på 80 km/t. Sideforskyvning har også blitt vurdert. 
På grunn av automatisk fredede kulturminner i form av gravhauger på begge sider av 
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vegbanen har det ikke vært mulig å legge gang- og sykkelvegen langs fylkesveien på denne 
strekningen. Det anses derfor ikke viktig å foreslå fartsdempende tiltak på denne strekningen.  
 

6.2 Trasé langs fylkesvei 202 forbi den gamle skolen 
Det var opprinnelig tenkt en løsning med gang- og sykkelvei eller fortau langs fylkesveien 
forbi den gamle skolen og bygdetunet. Denne løsningen ble vraket på grunn av kulturmiljøet 
og kulturminnene på begge sider av fylkesveien. Fortau er videre ikke trafikksikkert på denne 
strekningen. Da det etter kulturhistoriske registreringer viste seg at det bedre vil kunne la seg 
løse med en gang- og sykkelvei og ny parkering vest for den gamle skolen, var det et enklere 
valg. Ulempen ved å legge en omvei på denne måten er at noen vil velge snarveien langs 
fylkesveien. Det er derfor valgt å legge gang- og sykkelvei langs adkomstveien mot vest slik 
at traseen er sammenhengende og mer logisk. Trafikk på nevnte adkomstvei kan være 
skogsbiler og landbruksmaskiner som er vanskelig å kombinere med gående og syklende på 
en smal vei.  
 

6.3 Trasé rundt kulturminnelokalitet 2 
Lokalitet 2 i den kulturhistoriske registreringen inngår i en større registrert tidligere lokalitet, 
som en mindre del av gravfeltet på østre siden av fylkesveien. I de arkeologiske registreringer 
som ble gjennomført i 2007 ble det undersøkt i 25 sjakter i den registrerte delen av gravfeltet 
øst fylkesveien, figur x. Det ble kun funnet funn etter forhistoriske kulturminner i tre av 
sjaktene, og det var tre påfølgende sjakter som er beskrevet i den kulturhistoriske 
registreringens oppsummering rapport fra 2007, som lokalitet 2. Sporene i disse sjaktene er 
stolpehull og kokegroper og lignende fra jordbrukssettinger. Det er ikke registrert funn som 
bekrefter tidligere avgrensning av gravfeltets utbredelse på østsiden av fylkesveien.  
 
Likevel har en trase for gang- og sykkelvei blitt vurdert på vestsiden av gravfeltets antatte 
vestre grense ca. 60 m vest fra fylkesveien på det bredeste for å lage traseen rundt lokalitet 2. 
Dette har blitt veid opp mot hensyn til kulturminnene, jordbruk og jordvern samt 
trafikksikkerhet.  

1. En trase vest for gravfeltets vestre antatte linje vil dele opp dyrka mark av høy kvalitet 
med svært gode driftsforhold. Åkrene vil bli delt. En mindre del vil være mellom tenkt 
trase og fylkesveien på en måte som reduserer jordbruksarealet.  

2. Jordbruksarealet mellom fylkesveien og en slik trase vil kunne bli mer utsatt for 
ferdsel med syklister og traktorer og vokse igjen med vegetasjon. Dette vil kunne 
virke uheldig for kulturminnevernet på samme areal. 

3. Trafikksikkerheten vil kunne bli lavere fordi noen vil velge den korteste og raskeste 
strekningen på fylkesveien fremfor en gang- og sykkelveg rundt.  

 
Planfremmer kan ikke se at det er grunnlag for i forhold til de funn som er gjort ved de 
arkeologiske registreringene av 2007 samt de ulike interessene i området, å velge denne 
traseen. 
 

6.4 Løsninger ved Holli  
På Holli er det flere kryss og det er vannmagasin som gir begrensninger for løsning. Følgende 
løsninger er vurdert for å få ytterligere areal for gang- og sykkelveg vest for fylkesvei 202: 
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1. Flytte krysset mellom fylkesvei 202 og 231 på Holli 
Strekningen har i dag rett linjeføring selv om det går ned og opp fra en høyde i terrenget. Å 
flytte krysset østover vil i utgangspunktet ikke la seg gjøre for mer enn 2-3 meter uten at man 
opparbeider en mindre trafikksikker kryssløsning. Om gjeldende krav til kryss og svingradius 
skal følges, må et bolighus sør for eksisterende kryss fjernes. Å flytte krysset som beskrevet 
ovenfor, vil ikke gi tilstrekkelig areal for gang- og sykkelveg i henhold til gjeldende 
breddekrav.  
 
2. Vannmagasinet flyttes mot vest 
Vannmagasinet ligger på en høyde for ut fra dette lede vann til brukere av 
vannforsyningsanlegget. Grunneier har ikke ønsket at vannmagasinet skal påvirkes. Et 
alternativ med flytting av vannmagasinet er ikke utfyllende vurdert. Kostnadene til flytting av 
vannmagasinet vil kunne skje gjennom kompensasjon til eier.  
 

7. Konsekvenser av planforslaget  
 
Forholdet til krav om konsekvensutredning går fram av Forskrift om konsekvensutredninger. 
Kapittel II i forskriften gir kriterier for hvilke planer og tiltak som skal konsekvensutredes. 
”Veger” inngår i forskriftens vedlegg II punkt 24 under veier generelt. Tiltaket inngår ikke i 
gjeldende kommuneplan eller områderegulering, og kulturminner og – miljøer er lokalisert 
innenfor planområdet. Oppstart av planarbeidet ble første gang foretatt i 2007 før forskriften 
ble vedtatt. Ved en samlet vurdering av tiltaket og planen anser planfremmer at plan og tiltak 
er tilstrekkelig utredet, og at det ikke vil fremkomme ytterligere opplysninger gjennom en 
formell konsekvensutredning. Denne vurderingen er styrket ved en gjennomgang av lignende 
prosjekter der man har kommet til samme konklusjon, dvs. gang- og sykkelvei langs 
eksisterende fylkesvei med sammenlignbar trafikkmengde og interessemotsetninger. I 
planforslaget har man for å imøtekomme behovet for belysning av saken, valgt å tydeliggjøre 
virkningene på miljø og samfunn gjennom en vurdering av konsekvensene ved ulike 
tilnærmingsmåter. Vurdering av planforslagets konsekvenser er derfor gjort på følgende måte: 

- Hver etappe er belyst gjennom vurdering i eget skjema  
- Emnevis og helhetlig vurdering i dette kapitlet 
- Egen ROS-analyse 
- Tematiske vurderinger i egne rapporter 

o Grunnundersøkelser/Geoteknisk analyse 
o Kulturhistoriske registreringer 
o Registrering av naturtyper og -mangfold 

 
Videre har ulike alternativer blitt vurdert, og de utsilte alternativene framkommer av kapittel 
6.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 7 til 12 inngår i konsekvensvurderingen samt i beskrivelse av 
planområdet og planforslaget i kapittel 4 og 5.  
 

7.1 Etappevis vurdering 
I tabellene for hver strekning er gitt en kort oppsummering av ulike relevante forhold som 
berøres på strekningen. Forhold som ikke er nevnt, er heller ikke spesielt relevante på 
strekningen.  I vurdering av konfliktgrad er det brukt skjønn og fleksibilitet i vurderingen. 
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Vurdering av konsekvens av planforslaget er gitt i forhold til nå-situasjon. Kategoriene som er 
brukt er fra ingen-lav-middels-stor. Vurderingene fremkommer i etappevis i tabellene 11-22.  
 
Tabell 11. Etappe, GS1. Strekning: ca. 330 m. 
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Kulturminner og - 
miljøer 

* Lokalitet 1 (autom.fredede kulturminner) 
* Regionalt kulturmiljø i traseen ved Skulberg 
Nordre gård 

Middels 

Jordvern  Dyrka mark ca. 290 m. Ytterkant av jorde. 
Mindre areal.  

Lav 

Bebyggelse Berører gårdstun på Skulberg Nordre.  Lav 
Erosjonsrisiko  I hht. erosjonskart i Skog og landskaps 

database: middels. 
Lav- 
Middels 

Naturmangfold Naturtype dam, viktig (B), i influensområdet. Fire 
naturtyper, hvorav 2 dammer, på østsiden av 
fylkesveien i influensområdet. 

Lav- 
middels 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 
202 i traseen.  

Lav 

 
Tabell 12. Etappe, GS2. Strekning: ca. 1000 m. 
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Kulturminner og 
- miljøer 

* Lokalitet 2, 3 og tilgrensende gravfelt 
(autom.fredede kulturminner) 
* Regionalt kulturmiljø i traseen ved Skulberg 
Nordre gård 

Middels 

Jordvern  Dyrka mark ca. 800 m. Ytterkant av jorde. Flere 
grunneiere. Høy jordkvalitet. Gode driftsforhold.   

Lav-
middels.  

Bebyggelse Berører gårdstun på Skulberg Nordre.  Lav 
Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 

Hovedsakelig middels, mindre partier med stor og 
svært stor. Prøve fra geoteknisk analyse 
foreligger.  

Middels 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 
202 i traseen.  

Lav 

 
Tabell 13. Etappe, GS3. Strekning: ca. 1000 m. 
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Kulturminner og 
- miljøer 

* Lokalitet  4 og 5 (autom.fredede kulturminner) 
* Regionalt kulturmiljø i traseen ved Skulberg 
Nordre gård 

Middels 

Jordvern  Dyrka mark ca. 1000 m. Ytterkant av jorde. 
Hovedsaklig en grunneier. Kan nydyrke. Høy 
jordkvalitet. Gode driftsforhold.   

Lav-
middels.  

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 
Hovedsakelig middels, mindre partier med liten.   

Middels 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 
202 i traseen.  

Lav 
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Tabell 14. Etappe, GS4, og ny parkeringsplass. Strekning: 330 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Kulturminner 
og - miljøer 

Lokalitet 6, 7, gravhauger og gravfelt 
(autom.fredede kulturminner) og kulturmiljø med 
bygdetun og eldre skolebygning. Mange 
kulturminner og kulturmiljø i traseen og 
influensområdet, men dette blir også positivt sikret i 
planen.  

Lav-
middels.  

Jordvern  Dyrka mark ca. 200 m + et areal for ny 
parkeringsplass. Ytterkant av jorde. Høy jordkvalitet 
og gode driftsforhold.  

Lav 

Bebyggelse Traseen og parkeringsplass ligger mellom 
bebyggelse.   

Lav 

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 
Middels.  

Middels 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 
202 i traseen.  

Lav 

 
 
Tabell 15. Etappe, GS5. Strekning: ca. 1600 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Kulturminner og - 
miljøer 

En eldre husmannsplass, Bergenhus, er i 
influensområdet. Det blir påvirket i form av 
omgivelsene rundt plassen.  

Lav.  

Jordvern  Dyrka mark ca. 750 m. Høy jordkvalitet og gode 
driftsforhold. Ca. 800 m skog.  

Lav-
middels.  

Bebyggelse Et hus ved traseen. Fylkesveien må flyttes.  Lav 
Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps 

database: Liten- middels-svært stor. Prøve fra 
geoteknisk analyse foreligger.  

Lav-
middels 

Naturmangfold *Naturtype: Hollibekken, viktig (B), der det er 
viktig å ta hensyn gjennom rørdiameter og 
åpning mellom rør.  
*En nøkkelbiotop i skog i influensområde, som 
neppe blir påvirket.  

 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 
202 i traseen. Planlagt vannledning i veggrøft.  

Lav 

 
Tabell 16. Etappe, GS6, og bussholdeplass. Strekning: 240 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Kulturminner og - 
miljøer 

Gravhaug utenfor planområdet.  Ingen.  

Bebyggelse Et mindre bolighus ligger inntil traseen. 
Avkjørsler blir berørt.  

Lav 

Annet Fiberkabler. Høyspentmast og trafo inntil 
traseen.  
Planlagt vannledning i veggrøft.   

Lav 
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Tabell 17. Etappe, GS7. Strekning: ca. 530 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Landbruk Beite ca. 150 m. Skog.  Lav.  
Bebyggelse Et bolighus m utendørs parkering ved traseen.  Lav 
Naturmangfold *Naturtype: Hollibekken, viktig (B), der det er viktig 

å ta hensyn gjennom rørdiameter og åpning mellom 
rør.  
*En nøkkelbiotop i skog i influensområde, som neppe 
blir påvirket.  

 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 202 i 
traseen.  
Planlagt vannledning i veggrøft. 

Lav 

 
Tabell 18. Etappe, GS8. Strekning: ca. 270 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Landbruk Dyrka mark berørt. Grunneiers ønske om ny 

kjøreveg og nye muligheter i eksisterende 
jordbruksareal innarbeidet i planen.  

Ingen-
lav.  

Bebyggelse og 
trafikk 

Flere bolighus med utendørs parkering ved og delvis 
i traseen. Tatt hensyn i planen gjennom smal gs-
løsning. Alternativ er vurdert.  
En avkjørsel stengt og en ny kjøreveg (KV6) 
innarbeidet i planen. Ny kjøreveg bedrer 
trafikkforholdene.  

Lav 

Naturmangfold *Naturtype: Dam hvor det er påvist liten 
salamander. Dammen ligger 130 m fra fylkesvei 
202. Registrert leveområde berørt i ytterkant av 
planen, men den berører først og fremst 
eksisterende kjøreveg.  
*Fremmed art: Busknellik øst for fylkesvei 202 på 
Holli.  

Lav.  

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 
202 i traseen.  
Planlagt vannledning i veggrøft. 
Erosjonsrisiko: Stedvis liten-middels.  

Lav 

 
Tabell 19. Etappe, GS9, og bussholdeplass. Strekning: ca. 125 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Landbruk Dyrka mark berørt. Grunneiers ønske om ny kjøreveg og 

nye muligheter i eksisterende jordbruksareal innarbeidet 
i planen, se omtale av etappe GS8. Grunneier har 
mulighet for nydyrking.  

Lav.  

Bebyggelse Vannforsyningsanlegg nær traseen.  Middels-
stor.  

Trafikk *Ny gang- og sykkelveg blir fortau ca. 20 m på grunn av 
kort avstand mellom vannforsyningsanlegg og fylkesvei 
202. Kryss med fylkesvei 231. Alternativet å flytte 
fylkesvei 202 mot øst har blitt vurdert.   
*En avkjørsel stengt og en ny kjøreveg (KV6) 
innarbeidet i planen. Ny kjøreveg bedrer 
trafikkforholdene. 

Lav- 
middels.  
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*Fortsatt noe vanskelig kryss med fylkesvei 231, men 
det er også en bedring av de trafikale forholdene.  

Annet *Kan være ledninger vest for fylkesvei 202 i traseen.  
*Høyspentledning nær traseen.  
*Erosjonsrisiko: Stedvis middels.  
*Fremmed art: Busknellik øst for fylkesvei 202 på Holli. 

Lav 

 
Tabell 20. Etappe, GS10. Strekning: ca. 1085 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Landbruk Dyrka mark berørt på ca. 850 m. Grunneiers ønske 

om ny kjøreveg og nye muligheter i eksisterende 
jordbruksareal innarbeidet i planen, se omtale av 
etappe GS8 og GS9 – samme grunneier. Grunneier 
har mulighet for nydyrking. Mindre areal med dyrka 
mark som tilhører annen grunneier.  

Lav-
middels.  

Naturmangfold  Hensynsområde: Bekken fra Rudstjernet: Må ta 
hensyn til rørdiameter.   

Lav- 
middels.  

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 
Stedvis middels-stor. Prøve fra geoteknisk analyse 
foreligger.  

 

Annet *Kan være ledninger vest for fylkesvei 202 i traseen.  
*Høyspentledning nær traseen.  

Lav 

 
Tabell 21. Etappe, GS11 og ny parkeringsplass. Strekning: ca. 590 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Landbruk Skog og myr med langsgående fuktige drag.   Lav-

middels.  
Naturmangfold *Myrområdene med fuktige drag er 

næringsområder for ender.  
*Fremmed art: Hagelupin registrert i kryss mot 
Haukenes.  

Lav.  

 
Tabell 22. Etappe, GS12. Strekning: ca. 160 m.  
Emne Beskrivelse Konflikt? 
Landbruk Skog.  Lav-ingen.  
Annet *Kan være ledninger syd for fylkesvei 202 i traseen.  

*Fremmed art: Parkslirekne øst for endepunktet 
nord for fylkesveien ved eksisterende 
parkeringsplass.  

Lav-ingen.  

 

7.2 Tematisk vurdering 
 
Vurdering av konsekvenser er gjort med utgangspunkt i nå-situasjonen og hvordan antatt 
videre utvikling vil være ved videre utvikling fra nå-situasjonen, og sett i forhold til de tiltak 
og vernehensyn som inngår i planforslaget.  
 
Kriteriene som er brukt for vurdering, er generelt fastsatt i: 

- mål og bestemmelser i overordnede planer, lover, forskrifter og annet regelverk  
- databaser med opplysninger om tematiske forhold 
- generell vurdering og utredning ved planfaglig skjønn og kunnskap 
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Ulike forhold i planområdet er beskrevet i kapittel 4.  De viktigste overordnede retningslinjer 
og lovverk som setter standard og kriterier for vurdering av konsekvenser er gitt av følgende: 
- Plan- og bygningsloven 
- Lov om kulturminner er viktig da den setter rammer for planarbeidet i form av krav om 
registreringer og automatisk fredning av kulturminner fra før reformasjonen.  
- Naturmangfoldloven setter viktige rammer for hensyn til rødlistede arter og naturtyper og 
beskriver planmyndighetens utredningsplikt og dokumentasjon.   
- Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 
- Håndbok 231 Rekkverk, Statens vegvesen 
- Vannressursloven 
- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012 
- Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser i planleggingen 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
- Fylkesplanen Østfold mot 2050. Den legger vesentlig vekt på folkehelse. Østfold er videre et 
pilotfylke innen universell utforming.  
 

7.2.1 Naturmangfold 
Tiltaket eller den trafikk som tiltaket medfører, anses ikke å være i et så stort omfang at det 
påvirker artenes leveområder eller adferd lokalt i vesentlig grad siden oppsetting av gjerde 
eller andre fysiske hindringer er en del av planen. Dette gjelder for:  

• trekkrutene for hjortevilt og  
• habitatet for kattugle  
• yngleområde for salamander ved Holli 

 
Det anses positivt for artene at: 
1. gang- og sykkelveien legges nær eksisterende fylkesvei.  
2. arealinngrepet søkes begrenset  
 
For ender og andre vannfugler og eventuelt insekter som søker til bekker og fuktige drag 
langs fylkesveien, vil utradering av del av deres leveområde som inngår i planområdet, være 
en naturlig konsekvens. Vest for den planlagte gang- og sykkelveien på strekningen i nord er 
det en mindre del av myrområdene som blir berørt. Avbøtende tiltak kan være å tilrettelegge 
for grøfter og dreneringssystem slik at flest mulig bekker blir opprettholdt vest for ny trase. 
Det regnes som sannsynlig at graden av forurensning av veisalt vil kunne bli redusert som 
følge av at avstanden fra bilvei til bekkene vil øke. Det er ikke påregnelig at hele gang- og 
sykkelveien vil bli saltet regelmessig vinterstid. 
 
Inngrepene anses ikke å ha vesentlig konsekvenser for innsjøen Lyseren. Strandsonen i vika 
like øst for Granodden skjermes for forstyrrelser og ferdsel ved at vegetasjonsbeltet på 
Granodden mot Lyseren i hovedsak beholdes.   
 
Ved å bevare et vegetasjonsbelte mot Lyseren på Granodden, spesielt i den østre delen av 
friluftsområdet, samt velge en enkel standard for parkering og adkomst til badeplassen, tas det 
hensyn til naturmiljøet i og ved Lyseren. Det er ikke vesentlig behov for å brøyte eller salte 
badeplassen vinterstid hvilket gjør at enkel opparbeiding er akseptabelt.   
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Utvidelse av parkeringsplassen i friluftsområdet er i stor grad unngått gjennom 
planebestemmelser og plan. Ny parkering utenfor friluftsområdet bidrar til det. 
Planbestemmelsene gir føringer for ivaretakelse av eksisterende vegetasjons og 
vegetasjonsbelter. Det gjelder også vika i øst og svartorsumpskogen som er verdifull for 
fugler og planteliv. Økt tilrettelegging vil gi mer ferdsel og dermed forstyrrelse og 
forurensning av dyre- og planteliv i friluftsområdet. Samtidig er størrelsen på Granodden 
begrenset slik at bruken av den vil begrenses av det og en relativt høy andel fortsatt vil bruke 
Hallerudstranda, ca. 1,5 km øst for Granodden.  
 
Naturmangfoldet er kort oppsummert ivaretatt i ganske stor - stor grad i planen.  
 
I den etappevise vurderingen i kapittel 7.1 fremkommer vurdering av naturtyper og 
hensynsområder med mer.  
 

7.2.2 Landbruk, jordvern og grunneierinteresser  
Ved permanent inngrepsbredde 8 meter til gang- og sykkelvei der 6 av meterne er på dyrka 
mark, kan ca. 28 000 m² dyrka mark gå tapt. I tillegg er driftsulemper og oppstykking som 
følge av reduksjon av areal/fragmentering av dyrka mark, en konsekvens av tiltaket. 
 
Strekning i meter langs fylkesveiens vestre side fordelt på dyrka mark er 4671 meter. I alt 16 
grunneiere blir berørt med hensyn på dyrka mark. De to mest berørte grunneierne målt i 
forhold til antall meter berørt langs fylkesveien er gnr. 19 bnr.1 kalt Hov Vestre sør i området, 
grunneier Anne Kristoffersen, med 1000 meter, og gnr. 68 bnr. 1 kalt Holli nordre, grunneier 
Trygve Nesje, med 850 meter. Nesjes eiendom er ganske nord i planområdet mens 
Kristoffersens eiendom er sør i planområdet. Begge dyrker korn på dyrka mark med svært god 
kvalitet. Nesje driver økologisk dyrkning med gamle kornsorter og økologisk nypedyrking på 
deler av strekningen. De øvrige blir berørt med 30-460 m med et gjennomsnitt på 201,5 m, se 
figur 8.  
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Figur 8. Antall lengdemeter med dyrka mark fordelt på hver berørt grunneier langs fylkesvei 202. 
 
De mest berørte grunneierne får mulighet til å vurdere nydyrking og andre tiltak som en del 
av en kompensasjon/erstatning. Andre grunneiere får også mulighet til kompensasjon/ 
erstatning etter gjeldende praksis.  
 
Der matjord utgjør øverste laget av løsmassene, vil matjord kunne bli tatt vare på til bruk som 
matjord annet sted, for eksempel for nydyrking. Dette vil redusere avgangen av dyrka mark 
og dempe konfliktgrad i forhold til grunneierinteresser og landbruk.  
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7.2.3 Kulturminner – og miljøer 
Ved de arkeologiske registreringene er det gjennomført registreringer etter gjeldende lovverk. 
Et offentlig ettersyn i plansaken utløser vurdering av og eventuell gjennomføring av 
arkeologiske utgravninger med eventuell frigivelse av arealene i forhold til det automatiske 
vernet etter kulturminneloven. Planforslaget har tatt hensyn til vanlig praksis med hensyn på 
frigivelse. Det betyr at planforslaget inneholder sikring av gravhaugene ved og på Bygdetunet 
på begge sider av veien. I tillegg er det foreslått hensynssone bevaring kulturmiljø på hele 
eiendommen som omfatter Bygdetunet og Hov gamle skole samt skolegården og parkeringen, 
for å ta vare kulturmiljøet dette representerer.  
 
Ytterligere beskrivelse av konsekvensene av planforslaget og hensyntagen i planforslaget for 
Bygdetunet /Hov gamle skole er beskrevet i kapittel 5.3.1.  
 
Tiltaket berører ikke bygninger eller gårdstun på Bergenhus, men det visuelle rundt blir 
husmannsplassen noe negativt påvirket. Dette anses å være akseptabelt.  
 
Gårdstunene og landskapet ved Skulberg-gårdene blir berørt negativt av planforslaget. På 
grunn av lavere fartsgrense, natur og landskap, har planfremmer valgt å bruke mindre 
inngrepsbredder forbi gårdstunet Skulberg nordre. For å opprettholde hagemiljøet/-strukturen 
og begrense innsyn inn i gårdstunet, skal det beplantes med trær mellom ny gang- og 
sykkelveg og gårdstunet.  
 

7.2.4 Trafikksikkerhet,  –avvikling og støy 
 
Veibredden er smal ved møtende trafikk i dagens situasjon. En gang- og sykkelvei på 
strekningen vil bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende. Ved at 
gang- og sykkelveien er lagt på den ene siden av fylkesveien er antall krysningspunkter 
redusert. De som skal på andre siden av fylkesveien, for eksempel langs traseen eller ved 
Granodden, må krysse veien. Ved Granodden, gang- og sykkelvegens endepunkt, anses 
krysningen å ha god sikt. Fartsgrensen er 80 km/t, og kjøretøyer kan derfor komme fort. Ved 
oppsetting av skilt til badeområdet langs fylkesveien kan oppmerksomheten hos kjørende øke 
i forhold til krysning ved Granodden.  
 
Trafikkforholdene på sommerdager med mest besøk på Granodden kan forårsake parkering 
langs fylkesveien. Ved etablering av parkering ved nærmeste avkjørsel langs traseen som i 
planen, vil god trafikksikkerhet og –avvikling sikres. Den nordligste etappen, GS12, er 
prioritert først for gjennomføring i rekkefølgebestemmelsene, og sikrer derfor en rask 
gjennomføring av bedring av disse trafikkforholdene. Videre prioriteres også etappene fra 
befolkningssenteret/tettstedet Spydeberg til bygdetunet i rekkefølgebestemmelsene, hvilket 
sikrer en optimalisering av samfunnsnytten for befolkningen.  
 
Den andre parkeringsplassen ved den gamle skolen og bygdetunet gir bedre parkering og 
tilrettelegging for besøkende til bygdetunet. Flere besøkende betyr flere kryssinger av gående 
og syklende over fylkesvei 202, men oppsetting av skilt om kulturminne kan også der øke 
oppmerksomheten for kjørende på fylkesveien.  
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Gang- og sykkelveien langs den eksisterende fylkesveien medfører at noe vegetasjon og 
jordmasser blir flyttet. På denne måten kan støy fra motortrafikken på fylkesveien endres i 
mindre grad ved opphold på utearealer der bolighus ligger svært nær fylkesveien. Endringene 
anses ikke å medføre økning i støynivået >3,0 dB, og alle boenheter har tilgang til eget 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Det antas ikke at noen av bolighusene i 
dag ligger i rød sone. Mindre støydempende tiltak i saken kan inngå som en del av 
privatrettslige avtaler som ikke krever regulering. Det kan være oppsetting av gjerde eller 
tilplanting med ny vegetasjon. Tiltak som reduserer støy ved eller nær kilden, skal prioriteres 
framfor tiltak på bygning etc.  
 
I bygge- og anleggsperioden vil støyforholdene være litt høyere enn normalt. Sprenging av 
fjell vil kun være aktuelt i meget begrenset geografisk område. Hver boenhet vil bli berørt kun 
i en kort periode. Anleggsarbeidet vil i hovedsak bli utført i normal arbeidstid på hverdager. I 
forslag til planbestemmelser er innarbeidet at grunneiere skal varsles om det forestående 
anleggsarbeidet, og at anleggsarbeidet kun kan pågå på hverdager kl. 07-19. 
 

7.2.5 Barn og unge, friluftsliv og universell utforming  
 
En andel av elevene som i dag bruker buss, vil kunne miste dette tilbudet når gang- og 
sykkelveg er anlagt til deres skolevei langs fylkesveien. De vil samtidig få sitt tilbud styrket 
ved at gang- og sykkelvegen kan brukes til selvvalgt tid uavhengig av motortransport. DEt 
gjelder til og fra skolen samt i fritid alene og med venner og familie. For øvrig gjelder de 
samme forholdene som beskrevet i kapittel 5.7.1.  
 
Strekningen i seg selv er såpass lang at det neppe vil være aktuelt for mange personer med 
nedsatt funksjonsevne å bruke hele strekningen, men konsekvensene av planforslaget er 
veldig positive sett i forhold til universell utforming. Å opparbeide en gang- og sykkelvei er 
positivt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil bli enklere for blinde og svaksynte å 
ferdes med ledsager. Det vil bli enklere for rullestolsbrukere. Det vil bli enklere for alle 
funksjonsgrupper å ferdes til og fra sitt hjem på gang- og sykkelvegen og i nærliggende 
områder til gang- og sykkelvegen.  
 
Universell utforming av bussholdeplasser og tilrettelegging på badeplassen bidrar også 
positivt for barn, unge, friluftsliv generelt og vedrørende alle funksjonsgrupper. Tilrettelagt 
parkeringsplass ved bygdetunet/ gamleskolen bidrar til at flere mennesker kan ha et mål for 
utflukt og opplevelse. Dette styrker folkehelsen.  
 

7.2.6 Estetikk og landskapsbilde 
Ved å følge fylkesveien splittes ikke landskapet i ytterligere flere fragmenter. Inngrepet 
samles og begrenses til langs eksisterende fylkesvei.  
 
Ulike tilpasninger til de eksisterende forholdene langs traseen i form av tiltakets bredde og 
form bidrar til å dempe det negative visuelle/estetiske ved selve tiltaket. For eksempel er 
inngrepsbredden forsøkt begrenset hvilket er positivt for landskapsbildet. Det kan på denne 
måten sies å i hovedtrekk være tilpasset eksisterende inngrep i naturen samt tilpasset 
omgivelsene. Det er likevel vanskelig å si at tiltaket ikke påvirker landskapsbildet for det gjør 
den samlede veilinjen større og dermed mer synlig i landskapet. Samtidig kan ny gang- og 
sykkelveg skape et mer tilgjengelig landskap og opplevelse for folk gående og syklende.  
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7.2.7 Bebyggelse  
Planforslaget tar hensyn til bebyggelsen gjennom at man ikke flytter eksisterende bolighus. 
Det eneste bygget som flyttes er et skur på grunn  av flytting av fylkesvei 202. Flyttingen av 
fylkesveien er for å ta hensyn til et bolighus. Videre er valg av gang- og sykkelvegløsninger i 
form av bredde gjennomført for å ta hensyn til bebyggelse.   

7.2.8 ROS-analyse 
I ROS-analysen, vedlegg 4, fremkommer ulike forhold som utgjør en risiko. Av dette 
fremkommer at mange forhold blir ivaretatt i planen samtidig som det i anleggsarbeidet er 
nødvendig med tiltak for å sikre sikkerheten.  
 
I planområdet er det VA-anlegg og -ledninger, fibernett, høyspentanlegg og – ledninger. Flere 
av fibernettledningene finnes det kun kunnskap hos netteier hvor eksakt ligger. Dette må 
håndteres før byggesøknad. 
 
Tilførsel av løsmasser vil være nødvendig for å bygge gang- og sykkelveien. Sprenging av 
fjell vil kunne være nødvendig på noen få partier i traseen. Tross erosjonsrisiko på 
strekningen er det med tiltak lav sannsynlighet for erosjon.  
 
Vannmagasinet på Holli må tas hensyn til. Å velge et fortau langs fylkesveien forbi 
vannmagasinet er derfor i tråd med hensynet til vannmagasinet. Det må videre tas hensyn i 
anleggsperioden.  
 
Det må tas hensyn til Lyseren som drikkevannskilde ved bygg og anlegg i strandsonen. Det 
anses dekket gjennom planforslaget. Det må videre tas hensyn til naturmangfold.   
 
Lokaliteter og eventuelle ukjente automatisk fredede kulturminner må det utvises 
oppmerksomhet i anleggsarbeidet. Dette samt faren for forurensning av arealer for jordbruk 
påvirker valg av arealer for massedeponering og bruk av anleggsmaskiner.  
 
For ytterligere omtale av innhold i ROS-analysen, se vedlegg 4.  
 

8. Videre framdrift  

8.1 Finansiering 
Spydeberg kommune har fått tilsagn om midler som kompensasjon for bygging av ny E18 
gjennom kommunen, såkalte sideveismidler. Statens vegvesen styrer bruk av midlene i 
samarbeid med Spydeberg kommune. Sideveismidlene for Spydeberg kommune er prioritert 
for utbedring av og rundt Myra-krysset på gamle E18 i tettstedet Spydeberg. Utover dette kan 
midlene brukes til planlegging og opparbeiding av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202 fra 
Spydeberg tettsted. Det er derfor kalkulert med at sideveismidlene ikke vil dekke hele 
kostnaden med opparbeiding av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202. Dette kan bety en 
trinnvis utbygging av gang- og sykkelvegen der samfunnsnytten vil være høyest ved å anlegge 
fra der befolkningstettheten er størst, dvs. fra Spydeberg. Etappene vil kunne være som følger: 

Trinn 1:  GS1, GS2, GS 3 og GS 12 
Trinn 2:  Enkeltvis eller samlet de øvrige etappene. 
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8.2 Grunnerverv 
For grunnerverv til vegformål vil følgende dokumenter bli lagt til grunn: 

• Etiske retningslinjer for grunnerverv. Håndbok 218, 1999. Statens vegvesen. 
 

Retningslinjen, håndbok 218, beskriver at det er mellom planfase og anleggsfase at 
forhandlingene foregår og oppgjøret skal fastsettes. Plankravet er absolutt, men det er 
vanlig at arbeidet begynner før planen er vedtatt og oppgjøret kommer kanskje ikke før 
anleggsarbeidet har startet.  

 
• Grunnerverv til vegformål – Utmåling av erstatning for dyrka mark. Håndbok 291, 

2012. Statens vegvesen.  
 
Veilederen beskriver prinsippene, metodevalg, skjønn, forhandlinger samt ulike 
eksempler for verdsetting.  

 
Fra sammenlignbare prosjekter der skog og jordbruksarealer inngår, er følgende 
ervervstakster vanlig og prinsipper lagt til grunn: 
 - dyrka mark – korn: 16-20 kr/m² 

- skog: 3-3,50 kr/m² for grunnverdi og venteverdi, der grunnverdien er tilnærmet 1,80 
kr/m². Netto salgsverdi for tømmeret ved hogstklasse IV og V tilfaller grunneier. 
Driftskostnader på ca. kr. 100 pr. m, er trukket fra netto salgsverdi. Dersom grunneier 
selv vil hogge, er dette vanlig å tillate.    
 
Det gis sjelden eller aldri erstatning eller kompensasjon for avkjøringer rett fra 
offentlig vei til dyrka mark.  
 
Ved arkeologiske registreringer kan det gis en kompensasjon for trykkskader som 
forårsaker ødelagt jordstruktur på arealer med korndyrking. Planfremmer kompenserer 
da 100% av avlingssummen i 2 påfølgende år, dvs. ca. 1000 kr/da/år.  
 
Dersom grunneier ønsker matjorda på det ervervede arealet og erverver ikke behøver 
matjorda, er det vanlig at grunneier kostnadsfritt kan få tilkjørt matjorda på et anvist 
sted på eiendommen. Eventuelle trykkskader dette medfører, tar grunneier på eget 
budsjett. Grunneier får da mulighet til både å få matjorda gratis og få det tilkjørt 
kostnadsfrist til anvist sted på eiendommen.  
 

8.3 Anleggsperioden  
Skilting og innskrenkning av veibanen og evt. omkjøring under anleggsarbeidet må inngå i en 
anleggsfaseplan som skal leveres sammen med byggesøknad. Hvordan og når tilbakeføre 
områder som kun brukes i anleggsperioden, for eksempel til dyrka mark, må inngå i planen.  
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VEDLEGG 1 EROSJONSRISIKO  
Kilde: NGU/ Skog og Landskap 
 
For alle tre kartene, A-C, gjelder fire erosjonsklasser med en skala fra liten, 
middels, stor, til svært stor. Minst risiko er tilnærmet hvite områder og skalaen 
går helt opp til mørk lilla som er svært stor risiko.  

 
A. Erosjonsrisiko for den sydligste delen av planområdet.  
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B. Erosjonsrisiko for den midterste delen av planområdet.  
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C. Erosjonsrisiko for den nordligste delen av planområdet.  
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Bestemmelser til detaljregulering gang- og sykkelvei 

langs fylkesvei 202, Hovin skole –Granodden 
 

Dato: 21.08.2013 

 

§1 Formål 
Hovedhensikten med reguleringsplan og tilhørende bestemmelser er å opparbeide en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 202 mellom Hovin skole, gnr. 11 bnr. 51, og badeplassen 

Granodden, gnr. 65 bnr 20. Videre er planens hensikt knyttet opp mot:  

- å legge vann- og avløpsledning i deler av traseen.  

- å verne om naturmangfold, automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer på en 

hensiktsmessig måte. 

- å legge til rette for allmennhetens bruk av badeområdet Granodden.  

 

§2 Reguleringsformål 
Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg 

- Forsamlingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Gang- og sykkelvei: 

- Annet veiareal  

- Kjørevei 

- Holdeplass/plattform 

- Parkering 

Landbruk-, natur- og friluftsområde 

- Landbruksformål  

- Naturformål 

Grønnstruktur 

- Badeplass/-område 

Områdebestemmelser 

-Midlertidig anleggsområde 

 

§3 Felles bestemmelser 
Prinsipper om universell utforming skal tilstrebes.  

 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 

skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 

9.juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) §8. 

 

Ved tilførsel og flytting av jordmasser skal det sikres at uønskede fremmede arter ikke spres 

til planområdet.  

 

For å redusere arealinngrep på dyrka mark på flate jorder skal gang- og sykkelveien legges 

0,5 m høyere enn fylkesveiens kjørebane. Høydeforskjellen innebærer et asymmetrisk 

grøfteprofil mellom vei og gang- og sykkelvei. Grøft i bakkant av gang- og sykkelveien blir 

på disse arealene noe kortere enn vanlig skråningsutslag +1,0 m.  
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§4 Bebyggelse og anlegg 
 

4.1 Forsamlingslokaler 

Det tillates tiltak som støtter opp under bygdetunets funksjon som kulturmiljø og museum. 

Det skal tas hensyn til registerte kulturminner og sannsynlighet for flere kulturminnefunn ved 

nye tiltak. 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

5.1 Gang- og sykkelvei, GS1-GS12 

GS1, GS6, GS8 og GS9 skal være 2,5 meter bred asfalt med unntak av fortau 2,5 m bredt 

rundt profil 5400 forbi vannmagasinet på Holli. GS2 og GS3 skal være 2,75 meter bred asfalt. 

GS4, GS5, GS7, GS10, GS11 og GS12 skal være 3 meter bred asfalt.  

 

Unntak fra nevnte breddekrav er der plattform kombineres med gang- og sykkelvei. Der 

følges gjeldende krav.  

 

5.2 Kjørevei 

KV1-11 skal utformes som vist i plankartet. Private adkomstveier kan ha grusdekke. KV6 er 

ny kjørevei, og den skal ha minimum 4 meter bred kjørebanebredde. KV4 er ny kjørevei av 

fylkesvei 202. Fylkesveier skal ha kjørebanebredde etter gjeldende normaler.  

 

5.3 Annen veiareal 

Skråninger, fyllinger og andre tiltak i terrenget i tilknytning til veianlegget skal ha en god 

landskapsmessig utforming.  

 

5.4 Holdeplass/plattform 

I bussholdeplassene vest for fylkesvei 202 skal det bygges lehus vest for gang- og 

sykkelveien/plattformen. Bussholdeplassene og lehusene skal ha en universell utforming.  

 

5.5 Parkering 

Eksisterende parkering, P1, skal primært være parkering for Bygdetunets besøkere og eiere. 

Parkeringen skal ha enkel standard med grus-/gressdekke. Det skal tas hensyn til tilpasning til 

kulturmiljøet som parkeringen er en del av.    

Ny parkering primært for Bygdetunets eiere og besøkere, P2, skal opparbeides med enkel 

standard med grus- og gressdekke.  

På arealene P1 og P2 tillates oppført informasjonstavler med opplysninger om Bygdetunet og 

natur- og kulturhistorie i området.  

 

Ny parkeringsplass, P3, skal primært være for besøkende til Granodden friluftsområde. 

Toppdekke skal være grus og sand.  

 

5.6 Fri sikt i avkjørsler 

Innenfor frisiktlinjene i avkjørsler og kryss i plankartet tillates ikke sikthindrende vegetasjon , 

gjerder, murer eller annet i en høyde over 50 cm over tilstøtende veiers terrengnivå.  

 

§6 Landbruk-, natur - og friluftsområde 
 

6.1 Landbruksformål 

Områdene skal benyttes til landbruk-, natur- og friluftsområde.  
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I områdene L2 og L3 tillates oppføring av bygg for gårdsbakeri inntil 20 m² og enkel 

parkeringsplass for inntil 10 biler for besøkere til Holli mølle og gårdsbakeri.  

 

6.2 Naturformål 

Naturmangfold skal tas hensyn til. Svartor skal være dominerende treslag.  

 

§7 Grønnstruktur  
 

7.1 Badeplass/-område 

Eksisterende adkomstvei kan utvides til 4 meter. Toppdekket skal være av grus og sand. Både 

anleggsarbeidet og opparbeidelsen skal skje på en skånsom måte overfor naturmangfold og 

landskap. Det skal være minimum 2 HC-plasser på parkeringsplassen.  

 

Det tillates enkel tilrettelegging for badeformål i området.  

 

Eksisterende vegetasjonsarealer skal beholdes, spesielt i vann takrørskog og på land ytterst 

mot strandlinjen og mot svartorsumpskogen. Kun naturlig vegetasjon på stedet tillates. 

Fremmede arter skal fjernes.  

 

§8 Områdebestemmelser  
 

8.1 Midlertidig anleggsområde 

Anleggsarealer for midlertidig deponering av masse og lignende under anleggsperioden skal 

føres tilbake til eksisterende arealbruksformål hvis ikke annet er oppgitt i reguleringsplanen.  

 

Det tillates ikke anleggsarbeid herunder lagring av materialer, deponering av fyllmasser eller 

oppstillingsplass for ny gang- og sykkelvei innenfor hensynssonene. 

 

Det må tas nødvendig hensyn slik at kvaliteten på dyrka mark, som er midlertidig er 

beslaglagt i anleggsperioden, ivaretas. Matjord skal tas av, lagres tilfredsstillende og 

tilbakeføres til arealet senest ett år etter anleggets avslutning.  

 

Det må under anleggsarbeidet tas hensyn til sikkerhetsavstander til høyspent- og 

lavspentanlegg inkludert kabler/ledninger. Det skal videre tas hensyn til fibernett og vann- og 

avløpsledninger.  

 

Det tillates kun anleggsarbeid på hverdager mellom kl. 07-19.00. Berørte parter skal varsles.  

 

§9 Hensynssoner 
 

9.1 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring av kulturmiljø, pbl §11-8 

Områdets egenart som kulturmiljø der nyere og eldre kulturminner i eller gjennom 

båndleggingssone, skal bevares. Både enkeltbygninger og helheten i området er viktig å ta 

hensyn til ved tiltak. Tiltak som tilrettelegger for økt kulturopplevelse og formidling av 

kulturhistorie skal prioriteres, spesielt på område x (Bygdetunet) og dets tilhørende 

eksisterende parkeringsplass, P1, og ny parkeringsplass, P2. 

 

9.2 Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner 
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Områdene er fredet etter lov om kulturminner. De består av automatisk fredede kulturminner 

med sikringssone. De er i Askeladden registrert med to ID:  

 

ID119480 : Et gravminne i form av en gravhaug fra sannsynlig jernalderen 

 

ID78680 : Gravfelt med tre gravhauger fra sannsynlig jernalderen 

 

 

§10 Krav til byggesøknad 
Det skal utarbeides en anleggsfaseplan før anleggsarbeidet i gangsettes. Av denne skal fremgå 

grøfteprofiler, skjæringer, fyllinger, skiltbruk og andre tiltak i terrenget i tilknytning til 

veianlegget. Av anleggsfaseplanen skal det fremgå hvordan og når berørte grunneiere langs 

strekningen skal varsles om anleggsarbeidet og dets konsekvenser.  

 

Matjord på innmark som går tapt som følge av opparbeiding av ny gang- og sykkelvei, skal 

tas vare på til bruk for grunneier dersom den enkelte grunneier ønsker det. Hvilke områder 

dette dreier seg om skal fremgå av anleggsfaseplanen.  

 

Hensyn til kulturminnelokaliteter og naturmangfold samt bekjempelse av fremmede arter, skal 

fremgå av anleggsfaseplanen.  

 

§11 Rekkefølgebestemmelser 
Opparbeiding av GS1, GS2, GS3 og GS12 skal opparbeides og ferdigstilles før de øvrige 

strekningene, GS4-GS11.  

 

Parkeringsplassene, P1 og P3, skal opparbeides samtidig med gang- og sykkeletappene som 

de tilgrenser.  

 

Bussholdeplassene vest for fylkesvei 202 skal opparbeides samtidig med gang- og sykkelvei 

på de samme gang- og sykkeletappene.    
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