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34/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Vedtak sak 34/2014:      

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

35/2014: Del av gnr 33 bnr 10,15,16 - Grinda. Forespørsel, oppstart av 
planarbeid for etablering av boligbebyggelse 

 
Behandling: 
 
Alternativt forsalg fra KrF, Høyre, FrP og Venstre 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, her vurdert planspørsmålet om oppstart av 
reguleringsplan for etablering av boligbebyggelse på del av gnr 33 bnr 10, 15, 16, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-8. KMPT stiller seg positiv til å kunne få etablert flere eneboligtomter tilstøtende 
til et allerede etablert boligfelt. KMPT ber at reguleringsinitiativet blir i tråd med gjeldende 
reguleringsplan for Vollene, med tanke påboligstruktur og utforming. 

2. Saken returneres til administrasjonen for å kunne innhente aktuelle uttalelser fra regionale og 
statlige myndigheter, og legges såfrem til KMPT for ny behandling.  

Votering: 
Rådmannens forslag fikk 3 stemmer og alternativt forslag fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
 

Vedtak sak 35/2014: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, her vurdert planspørsmålet om oppstart av 
reguleringsplan for etablering av boligbebyggelse på del av gnr 33 bnr 10, 15, 16, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-8. KMPT stiller seg positiv til å kunne få etablert flere eneboligtomter tilstøtende 
til et allerede etablert boligfelt. KMPT ber at reguleringsinitiativet blir i tråd med gjeldende 
reguleringsplan for Vollene, med tanke påboligstruktur og utforming. 

2. Saken returneres til administrasjonen for å kunne innhente aktuelle uttalelser fra regionale og 
statlige myndigheter, og legges såfrem til KMPT for ny behandling.  

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



36/2014: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr tilkyttet dette 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt, med følgende rettelser: 

· høringsperiode fra 15. september til 15. oktober 2014.  
· «bystyret» rettes til «kommunestyret»i forskriftsteksten 

 

Vedtak sak 36/2014: 
1. Forslag til «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune» legges ut på offentlig høring med 
høringsfrist 15. september til 15. oktober 2014. 

 
 

2. Forskriftene kunngjøres i henhold til Forvaltningslovens §38. B. 
 

3. Bystyret» rettes til «kommunestyret»i forskriftsteksten. 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

37/2014: Gnr 39, bnr 1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for terrengoppfylling. 
 
Behandling: 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak sak 37/2014: 
1. Komité for miljø, plan og teknikk gir dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel § 3 for oppfylling av areal på eiendommen gnr. 39 bnr. 1 med hjemmel i plan og 
bygningsloven § 19-2. 
 

2.          Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

a. Offentlige veier skal ikke bli tilgriset, ev. tilgrising skal ryddes/vaskes vekk 
omgående. 

b. Statens vegvesen skal godkjenne utvidelse av avkjørsel før den tas i bruk. 
c. Tillatelse til bruk av avkjørselen opphører når oppfyllingen er ferdig og senest innen 

5 år.  
d. Det skal sikres at tiltaket ikke medfører økt nedslamming av bekken og vassdraget 

nedenfor. 
e. Før byggesøknaden behandles skal NVE's veileder Flom- og skredfare i arealplaner 

og veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner være svart ut. NVE skal ikke ha 
innvendinger mot tiltaket. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

38/2014: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold - høring av 
forslag til områder 

 
Behandling: 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak sak 38/2014: 
1. Høringsforslaget bidrar til sterkere bevisstgjøring av og fokus på kvaliteter og verdier i 

særskilte kulturhistoriske landskap, og Spydeberg kommune gir sin tilslutning til forslaget 
under følgende forutsetninger: 

a. Det må framgå klart hvilke konsekvenser statusen som «kulturhistorisk landskap av 
nasjonal interesse har for forvaltning av områdene. 

b. Utstrekning og avgrensning av områdene bør kvalitetssikres gjennom et bedre 
kartgrunnlag. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

39/2014: Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg 
kommune 

 
Behandling: 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak sak 39/2014: 
1. Forslag til «Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg  kommune” legges ut 

på offentlig høring med høringsfrist 15 oktober.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

40/2014: Felles brannvesen 

 
Behandling: 
Alternativt forslag fra KrF, Høyre, FrP og Venstre: 
 
Krf, Høyre, FrP og Venstre har gjennomgått sak om Felles brannvesen i Indre Østfold. 
Prosjektrapporten virker godt gjennomarbeidet og faglige begrunnelser er lagt til vekt for en større 
og robust enhet for fremtiden. 
Likevel er det noen vurderinger av prosjektgruppen som kan synes tilfeldige og mindre velbegrunnet. 
Selv om det ikke har vært prosjektgruppens mandat å samlokalisere alle funksjoner til ett sted, 
skinner det likevel gjennom at dette hadde vært den optimale løsningen. Derfor er valgt løsning kun 



et suboptimalt kompromiss, som skal kunne tekkes litt av alt. 
Den plassering av funksjoner som er foreslått er, slik vi ser det, i strid med faggruppene både for 
beredskap og forebyggende sine anbefalinger. 
I tillegg virker det underlig at Spydeberg/Hobøl skal inn med en større andel av finansiering enn hva 
Eidsberg bidrar med, på tross av høyere befolkningsgrunnlag. 
 
Forslag til formannskapets innstilling: 

1. KMPT tar Prosjektgruppens rapport om Felles brannvesen i indre Østfold til orientering 
2. KMPT ber Rådmannsgruppen vurdere en form forIKS/samarbeidsavtale hvor 

administrasjon og ledelse av brannvesenet samlokaliseres. Øvrige funksjoner blir slik 
som de er i dag. En ny ledelse kan jobbe frem mot en samlokalisering av alle enheter 
påsikt 

3. Rådmannen bes legge fram en overordnet økonomisk vurdering av investerings- og 
driftskostnader for kommunen 

 
 

Votering: 
Rådmannens forslag fikk 0 stemmer alternativt forslag fikk 7 stemmer og ble vedtatt. 
 

Innnstilling sak 40/2014: 
Endelig vedtak om KMPTs uttalelse til formannskapet: 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. KMPT tar Prosjektgruppens rapport om felles brannvesen i Indre Østfold til orientering. 

2. KMPT ber Rådmannsgruppen vurdere en form for IKS/samarbeidsavtale hvor administrasjon 
og ledelse av brannvesenet samlokaliseres. Øvrige funksjoner blir slik som de er i dag. En ny 
ledelse kan jobbe frem mot en samlokalisering av alle enheter påsikt. 

3. Rådmannen bes legge fram en overordnet økonomisk vurdering av investering og 
driftskostnader for kommunen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

41/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 

· Smalelva – vannføring i sommer 
· Dispensasjoner gitt på fullmakt –sommeren 2014 
· Gnr 9, bnr 111, m.fl – Løvestad sentrum vest. Orientering om oppstart og planfaglig 

vurdering ift å inkludere regulering av rundkjøring (og medfinansiering til 
plankostnaden). 

 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 







































































 

 
 

SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Forslag til 

PLANBESTEMMELSER 

DETALJREGULERING FOR STASJONSGATA 26, 

GNR 26 BNR. 31 
 

 

Dato for vedtak i kommunestyret:  

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 25.09.2014.  

Dato for siste revisjon av plankartet: 27.05.2014  

PlanID: 0123_2012_0009  

 

§1 AVGRENSNING  

Det regulerte området er vist med plangrense på reguleringskartet.  

 

§2 AREALBRUKSFORMÅL  
Arealet er regulert til:  

Bebyggelse og anlegg - sentrumsformål  

Inn- og utkjørsel, parkering og areal for renovasjon inngår i arealformålet.  

 

§3 FELLESBESTEMMELSER  
Ved utforming av arealene og oppføring av ny bebyggelse skal det legges vekt på universell 

utforming, lokal byggeskikk samt fortetting og høy grad av utnytting.  

 

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.  

 

§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG - sentrumsformål  

 

4.1.1 Formål og grad av utnytting  
Innenfor arealformål sentrumsformål tillates følgende arealbruk:  

1. Boligbebyggelse: Enebolig uten sekundærleilighet/utleiedel 

2. Forretning/kontor/tjenesteyting  

 

Boligformål kan ikke kombineres med forretning og/eller tjenesteyting.  

 

Grad av utnytting: %-BYA=50 %. Parkering på terreng inngår ikke i beregningsgrunnlaget 

for grad av utnytting.  

 

 

 



4.1.2 Utforming  
Mønehøyde skal ikke overstige 8 m noe sted langs fasaden. Gesimshøyde skal ikke overstige 

6 m noe sted langs fasade. Takopplett/ark tillates på inntil halvparten av hovedtakets lengde. 

Gesimshøyde ved takopplett/ark skal ikke overstige 7,5 meter noe sted langs fasaden. Flatt tak 

er ikke tillatt.  

 

Kommunen skal ved behandling av byggesøknad se til at bebyggelsen får en god form og 

materialbehandling tilpasset den øvrige bebyggelse i området. Bebyggelsens fasade skal 

harmonere med de bevaringsverdige trehusrekkene langs Stasjonsgata.  

 

Bebyggelsen skal utformes slik at den bidrar til å skjerme innearealene mot veitrafikkstøy. 

Stille rom skal i hovedsak plasseres mot vest i bygningsmassen. Ekstra isolerende vegger og 

støydempende vinduer anvendes som fasadetiltak mot sør, øst og nord i tråd med gjeldende 

støyretningslinjer, per vedtaksdato T-1442/2012.  

 

Det skal ved utforming av bebyggelse legges vekt på arkitektur i harmoni med trehusrekkene 

vis á vis i Stasjonsgata og sørover på begge sider langs Stasjonsgata.  

 

Oppføring av nye bygg eller utvidelse av eksisterende bygning over bakkenivå kan  ikke 

gjøres nærmere enn 4,0 meter fra tomtegrense mot eiendom gnr. 26 bnr. 220. Ved påbygg er 

eksisterende bygnings sør- og vestfasade byggegrense mot eiendom gnr. 26 bnr. 220.  

 

Det tillates oppføring av garasje eller carport inntil 2 meter over byggegrense mot nord. 

Frisiktskrav legges til grunn for plassering.  

 

Fornybar/alternativ energi skal vurderes ved byggesøknad.  

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge:  

1. utomhusplan i målestokk 1:200 som viser at utomhusarealene oppfyller fastsatte krav til 

størrelse og kvalitet, inkludert en god trafikkavvikling og parkering.  

2. dokumentasjon som viser hvordan de ulike gjeldende krav /normer er ivaretatt  

 

4.1.3 Parkering  
Atkomst til eiendommen skal skje fra veiareal i nord.  

 

Ved arealformål bolig skal det opparbeides 2 parkeringsplasser.  

 

Ved arealformål forretning og/eller tjenesteyting skal det opparbeides minimum 3 

parkeringsplasser i kjeller og/eller på bakkenivå. Unntaksvis kan parkeringsbehov dekkes 

gjennom bruk av arealer utenfor gnr. 26 bnr. 31. Dette forutsetter avtaler med 

hjemmelshavere til tilstøtende eiendommer.  

 

Det beregnes 18 m² per parkeringsplass ved overflateparkering og 25 m² per parkeringsplass i 

parkeringshus/kjeller. 

 

Det skal opparbeides mulighet for sykkelparkering innenfor planområdet.  

 

§5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
Parkeringsareal og inn- og utkjørsel skal være opparbeidet innen ferdigattest, alternativ 

midlertidig brukstillatelse, gis for bygg innenfor planområdet. 
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 3 

1. Bakgrunn 

 
Spydeberg kommune har vurdert tre kommunale eiendommer i sentrum av Spydeberg. Det er 

tidligere Sanitetens Hus i Griniveien 14, tidligere Grini barnehage i Griniveien 29 og tidligere 

Betania i Stasjonsgata 26. Eiendommene har sentral beliggenhet i Spydeberg tettsted, se figur 

1. 

 

 
Figur 1. Tre kommunale eiendommer (i skravur) omreguleres i Spydeberg sentrum.  

 

Kommunestyret har i vedtak i 2011 og 2012 vedtatt å omregulere eiendommene med hensikt 

å tilrettelegge for annen bruk. Tidligere bruk/drift av eiendommene har opphørt.  

 

Eiendommene Sanitetens Hus, gbnr. 26/96, skal etter kommunestyrets vedtak i 2012 

omreguleres til offentlig formål. For tidligere Grini barnehage, gbnr. 25/237, har 

kommunestyret vedtatt at endelig bruk og eierskap skal avgjøres etter vedtak om boligsosial 

handlingsplan. Eiendommene har blitt sett i sammenheng vedrørende arealbruk, i behandling 

av Kommunedelplan for sentrum vedtatt i 2012 samt i kommunestyrets vedtak i 2011 og 2012 

om bruk og regulering av eiendommen.  

 

Eiendommen, gnr. 26 bnr. 31, eies av Spydeberg kommune. Det har vært i bruk til 

allmennyttig formål, bedehus Betania. Lokalet har i senere tid blitt leid ut for privat 

tjenesteyting. Kommunestyret i Spydeberg vedtok i møte 22.03.2011, sak K-019/11, at 

eiendom gnr. 26 bnr 31 skal omreguleres til bolig/næring og legges ut for salg. I nytt vedtak 

av 11.12.2012, sak K-091/12, har kommunestyret justert vedtaket fra 2011 og vedtatt at 

samme eiendom skal reguleres til sentrumsformål og legges ut for salg.  

 

2. Gjeldende planstatus 
 

I gjeldende kommuneplan 2007-2020 arealdel, vedtatt 28.08.2007, er gbnr. 26/31 avsatt til 

nåværende Erverv.   
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Kommunedelplan for sentrum 2012-2024  – arealdelen, er planområdet avsatt til 

sentrumsformål. Den vedtatte Kommunedelplan for sentrum 2011-2023 samfunnsdelen gir 

mål om fortetting og transformasjon i sentrumskjernen.  

 

I gjeldende reguleringsplan for området, Reguleringsplan for Spydeberg sentrum vedtatt i 

1998, er området regulert til allmennyttig formål – bedehus/forsamlingslokale. I samme 

planområde er store deler av bygnings-/husrekken ut mot Stasjonsgata regulert til 

spesialområde bevaring – bolig/forretning/kontor. Det gjelder naboeiendommen i syd, gnr. 26 

bnr. 220, og husrekka på andre siden av Stasjonsgata. Nord for eiendommen ligger Spydeberg 

Torg som er regulert til trafikkområde, forretning/kontor og bolig/forretning/kontor.      

 

3. Beskrivelse av planområdet 
 

Planområdet er eiendom gnr. 26 bnr. 31, og arealet er 0,82 dekar. Eiendommen eies av 

Spydeberg kommune.  

 

 

 

Eiendommen med eksisterende bygg. Stasjonsgata i forgrunnen og sidegate fra Stasjonsgata 

nord for planområdet t.h. 

 

I Spydeberg tettsted er det to tyngdepunkt for handel; Spydeberg Torg og forretningsområdet 

nord for Myra-krysset på fylkesvei 128. Eiendommen ligger langs tettstedets hovedgate, 

Stasjonsgata, og inngår i dag som en naturlig del av handelstyngdepunktet Spydeberg Torg.  

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets avgrensing 

vist med stiplet linje. 

K=kirkekontor, 

P=parkeringsarealer. 

 

 

Eiendommen, gnr. 26 bnr. 31, utgjør en plan flate 109 m.o.h. Det er i dag et en-etasjes bygg 

på eiendommen. Det er tilrettelagt for parkering av 2-3 biler inne på eiendommen. Inn- og 

utkjørsel til eiendommen skjer via gata i nord i ca. 20 meters avstand til Stasjonsgata.  

 

På nordsiden av gate tilgrensende planområdet i nord, vis a vis eiendommen er det en større 

parkeringsplass for kirkekontoret og butikkområdet på Spydeberg Torg, og inn- og utkjøring 

skjer både direkte fra Stasjonsgata og gate i nord. Det finnes også en egen parkering for 

kirkekontoret vest for planområdet. For sistnevnte er det inn- og utkjøring fra tilgrensende 

gate i nord. Det er totalt ca. 50-55 biloppstillingsplasser på de nevnte parkeringsplassene.  

 

Trafikkforhold 

Tilgrensende til eiendommen er Stasjonsgata og en sidegate til Stasjonsgata nord for 

planområdet. Stasjonsgata er hovedgate på ca 700 m i sentrumskjernen fra fylkesvei 128 i sør 

til jernbanelinjen i nord. Årlig døgntrafikk (ÅDT) i Stasjonsgata er 4497, derav 7% lange 

kjøretøyer. Fartsgrense er 40 km/t. Fartsdumper er gjennomgående på strekningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplass vis a vis 

planområdet – nord for 

planområdet. Utkjørsel fra 

Spydeberg Torg til 

Stasjonsgata sees i 

bakgrunnen til høyre.    
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Det er gå- og sykkelavstander til : 

Ungdomsskole  500 m 

Barneskole   600 m 

Offentlig idrettsanlegg 300 m 

Jernbanestasjon  275 m 

Bussholdeplass  200 m 

Busstasjon   350 m 

Rådhus   200 m 

Skogområder    800 m 

Hyllibekken    150 m 

 

Det er fortau på begge sider av Stasjonsgata. Det er nær tilknytning fra eiendommen til 

mosjonsnettet i kommune som ”Folkestien” og gang- og sykkelveinettet generelt. Med bare 

800 meter til bl.a. Slottsåsen, et større skogområde, er det gode muligheter for mosjon og 

rekreasjon i naturområder.  

 

Biologisk mangfold og grønnstruktur 

Det er ikke registrert biologisk mangfold eller grønnstruktur på eiendommen som det bør eller 

må tas hensyn til. På eiendommen er det bjørketrær som omkranser bygget i dag. Trærne er 

med og myker opp landskapsrommet/danner halvåpne vegger mot åpne flater knyttet til 

Spydeberg Torg og Stasjonsgata. Trærne har dermed en positiv landskapsfunksjon og bidrar 

til mindre innsyn fra omgivelsene rundt.  

 

Arkitektur og byggeskikk 

Arkitektur, byform og estetikk er blandet rundt planområdet. På motsatt side av Stasjonsgata 

samt nord og syd for eiendommen er det eldre bebyggelse i hovedsakelig tre mens det ved og 

på Spydeberg Torg er bygg reist i senere tid med fasade i mur og tre.  

 

 
Spydeberg Torg har i dag en bebyggelse med blandet utforming i mur og tre.  
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Kirkekontoret vis à vis 

planområdet er i hovedsak 

i mur og bryter i byggestil 

med den eldre bebyggelsen 

langs Stasjonsgata.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sør for planområdet eldre 

trehusbebyggelse i opptil 

2,5 etasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebygning på motsatt 

side av Stasjonsgata 

inngår i en eldre 

trehusbebyggelse 

langs Stasjonsgata. 
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Andre forhold 

Vann og avløp er knyttet til det kommunal ledningsnettet.  

 

Det er ikke risiko for radon, ras, flom eller farlige vindforhold på eiendommen. Det er 

trafikkstøy i området fra motorkjøretøyer på hovedsakelig Stasjonsgata. Den lave fartsgrensa 

og fartsdumpene sikrer høyere trafikksikkerhet. En ÅDT på 4497 kjøretøyer i Stasjonsgata 

tilsier likevel en del trafikkstøy, spesielt i rush-tider. En utarbeidet støyutredning i saken viser 

at det er begrenset med støy, og det er mulig å gjennomføre støydempende tiltak ved fasade-

/bygningstiltak i tråd med gjeldende regelverk, støyretningslinje T-1442.  

 

Luftforurensning forekommer fra motorkjøretøyer i drift, men det anses ikke å være i et 

omfang som påvirker premissene for planen.   

 

Forurensning i grunnen er ikke kjent, og det har ikke vært virksomhet på eiendommen som 

skulle tilsi vesentlig forurensning.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko er vurdert. Ulykkerisiko er knyttet til møter mellom 

gående/syklende og motorkjøretøyer på Stasjonsgata og sidegata mot planområdet, samt 

parkeringsarealene nord og vest for planområdet.. Det er bare registrert lettere skader ved 

trafikkulykke(r) i omgivelsene. Ulykkesrisiko er vurdet som lav, og den generelle 

samfunnsberedskap anses tilstrekkelig.  

 

4. Oppsummering av innspill 

4.1 Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev av 23.09.2011 til berørte naboer, grunneiere, 

myndigheter og andre berørte parter, samt i annonse i Smaalenenes Avis og på kommunens 

nettside. Kommunens barnerepresentant ble varslet i eget brev. Frist for uttalelse var 

20.10.2011.  

4.2 Innspill til oppstartsvarselet 

Det kom fire uttalelser til oppstartsvarselet. Disse gjengis punktvis nedenfor med 

etterfølgende kommentarer. 

 

Fylkesmannen i Østfold: 

* Alle arealendringer skal registreres i KOSTRA.  

* Eiendommen ligger sentralt i tettstedstrukturen hvilket bør være utgangspunktet for en 

detaljregulering som gjelder en mindre enkelteiendom. Det gjelder både form og volum og se 

det ifht. en ønsker utvikling av hele Stasjonsgata. Den pågående stedsutviklingsprosessen kan 

gi viktige bidrag i dette. Fylkesmannen mener at bevaringshensyn bør være et tema og i hele 

sentrumsområdet for å bevare særegne fasader og identitet i området.  

* Viser til lovens formålparagraf.  

* Generelt til planarbeidet bes følgende temaer vurdert i planarbeidet: 

 lovens formålsparagraf 

 barn og unge, medvirkning og oppvekstvilkår 

 estetisk utforming 

 universell utforming 

 grønnstruktur 
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 samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhetsanalyse 

 støy 

 forurensning i grunnen 

 klima og energi 

 kartfremstilling i tråd med regelverket 

 

Kommentar 

Innspillene anses innarbeidet der det er aktuelt.  

 

Statens vegvesen: 

* Det forutsettes adkomst via sidegata Vollebekk.  

* Byggegrense mot Stasjonsgata bør følge byggelinjen til den øvrige bebyggelsen i 

Stasjonsgata (nr. 20, 22, 24, 32, 40 osv.) 

* Det må opparbeides tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser på eiendommen.  

* Planområdet er utsatt for støy fra Stasjonsgata. Støyforhold må utredes, jfr. veileder T-1442.  

* Det bør vurderes om det er behov for å etablere busstopp i nærheten av planområdet.  

 

Kommentar: 

Tas til etterretning. Vurdering av behovet for å tilrettelegge for en holdeplass etter håndbok 

232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg, vil være en løpende vurdering for 

sentrumsområdene. Avstand fra eiendommen til busstopp er 200 meter og til jernbanestasjon 

300 meter hvilket anses å dekke dagens behov i området.  

 

Østfold fylkeskommune: 

* Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan.  

* Formål og grad av utnytting må være i tråd med overordnete planer i kommunen. Det 

pågående planarbeidet må samordnes med sentrumsplanarbeidet, slik at det ikke gjøres 

beslutninger på detaljnivå som er i strid med overordnede målsettinger for sentrumsområdet. 

Det er videre positivt med fortetting og høy utnyttelsesgrad i sentrumsområdene. Forutsetter 

videre at det foretas med klare krav til kvalitet. 

* Kombinert formål med bolig og næring kan være utfordrende ifht. å sikre barn og unges 

interesser som for eksempel lekeområder. Medvirkning fra barn og unges representant må 

sikres og dokumenteres. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer 

ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket. Lekearealer som nedbygges må erstattes. 

Viser for øvrig til kommunens minimumskrav til lekearealer. 

* Estetikk og byggeskikk og utnyttingsgrad må tilpasses eksisterende bebyggelse. Viser til  

   ”Estetikkveileder for Østfold”.  

* Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides.  

* Støy må hensyntas og gjeldende regelverk må følges.  

* Trafikkforhold – trafikksikkerhet må vektlegges. Utvidelse av planområdet bør vurderes 

dersom det er hensiktsmessig for å oppnå god trafikkavvikling.  

* Grønnstruktur - må knyttes opp mot eksisterende grønnstruktur på stedet.  

* Universell utforming – prinsippene om universell utforming må legges til grunn i utforming 

av bygninger og uteområder. Viser til fylkesplanens retningslinjer for energi- og arealbruk der 

det heter at bestemmelser om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner. 

Videre til MD’s temaveileder om emnet og Norsk Standard NS 11001-1:2009.  

* Kulturminner – ønsker standardtekst inn i planbestemmelsene. Fylkeskonservatoren 

anbefaler at det i reguleringsplanen legges opp til en utbygging som vil svare til det særegne 

trehusmiljøet som er i Stasjonsgata. Det gjelder både plassering, høyder, volum, form og 

materialbruk.  
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* Planframstilling – skal følge gjeldende regelverk, bl.a. må utskrift av kartet påføres en 

målsatt målestokklinjal slik at avstander kan leses uavhengig av forstørrelse.  

  

Kommentar 

Innspillene anses innarbeidet der det er aktuelt.  

 

Brannvesenet i Spydeberg 

Brannvesenet viser til de krav som fremgår av bl.a. byggeforskriftene om tilgjengelighet for 

brannvesenet, slokkevann, rømming osv. Dette må tas hensyn til i nødvendig grad. Endring av 

byggehøyde i forhold til gjeldende reguleringsplan må vurderes.  

 

Kommentar 

Byggeforskriftene ivaretas først og fremst i byggesaksbehandlingen. Byggehøyden er i 

planforslaget redusert for å passe bedre inn i omkringliggende eksisterende bygningsrekke ut 

mot Stasjonsgata. Det forutsettes at tilgang til slokkevann gis gjennom ledningsnettet i 

sentrum.  

 

4.3 Høringsuttalelser i det offentlige ettersynet og høringsperioden 

 

Det kom innsigelse fra henholdvis Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. Begge 

innsigelsene er trukket som følge av utarbeidet støyutredning og begrensning av tillatt bruk av 

planområdet samt vurdering i forhold til handelsarealet i sentrum. 

 

Videre har to naboer til eiendommen kommet med uttalelse. De er gjennomgått og vurdert, og 

de er forsøkt tatt hensyn til . Det er satt krav om avtale for parkering utenfor planområdet for 

brukere av planområdet, og det er satt begrensninger på tillatt bygging mot naboeiendom gnr. 

26 bnr. 220, Stasjonsgata 24.  

 

En fullstendig oppsummering av høringsuttalelsene i saken framkommer av saksframlegget 

for sluttbehandling i kommunen.  

 

 

5. Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Formål 

Regulerings-/arealbruksformålet er det samme i plankartet før og etter det offentlige 

ettersynet, dvs. sentrumsformål. I hht. Veileder for reguleringsplan (MD, 2008) innbefatter 

sentrumsformål forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, samt evt. grønnstruktur og 

teknisk infrastruktur tilknyttet bebyggelsen.  

 

Hele planområdet dekker eiendom gnr. 26 bnr. 31 på 0,82 dekar. Planområdets begrensede 

areal setter begrensninger for utbygging. Det har derfor vært behov for å tilpasse tillatt bruk 

av eiendommen etter gjeldende regelverk og samtidig beholde den fleksibilitet som 

kommunen ønsker før et salg av eiendommen. I planbestemmelsene er det derfor etter det 

offentlige ettersynet skilt mellom ulike bruksformål. Boligformål kan ikke kombineres med 

andre formål, og ved boligformål er det kun tillatt en boenhet; enebolig uten 
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sekundærleilighet eller uteleiedel. Det er ikke mulig innenfor planområdets begrensede areal å 

opparbeide en lekeplass i tråd med overordnede planer med de støy- og trafikkforhold som er 

på stedet, og dette begrenser sterkt antall boliger som kan tillates i planområdet.   

 

Forretning og tjenesteyting er tillatt på eiendommen. Det betyr at forretning og tjenesteyting 

kan kombineres eller benyttes separat. Tjenesteyting innebærer både privat og offentlig 

tjenesteyting. Både kulturformidling, forsamlingslokale, administrasjon og 

konsulentvirksomhet kan passe i planområdet så fremt parkeringsbehovet er dekket. 

Barnehage er et formål som hører inn under tjenesteyting, men det vil ikke være forenlig med 

planområdet og forholdene rundt planområdet, bl.a. støy, krav om  lekeplass og 

trafikkavvikling. Eget regelverk til barnehagedrift vil begrense bruk av planområdet til dette.  

 

5.2 Fellesbestemmelser  

I forslaget stilles det krav i fellesbestemmelsene at det skal legges vekt på universell 

utforming, lokal byggeskikk, fortetting og høy utnyttelsesgrad ved utforming av arealene og 

oppføring av ny bebyggelse i planområdet.  

 

5.3 Byggehøyder, utnyttingsgrad og parkering 

Det legges opp til bebygd areal grunnflate, BYA,  50% av tomtearealet, og i tillegg tillates 

parkeringsareal på terreng. Dette er en reduksjon av bebygd areal etter det offentlige 

ettersynet, tilpasset byggegrensene i planområdet.  

 

Gesimshøyde skal ikke overstige 6 m noe sted langs fasade . Takopplett/ark tillates på inntil 

halvparten av hovedtakets lengde. Gesimshøyde ved takopplett/ark skal ikke overstige 7,5 

meter noe sted langs fasaden. Flatt tak er ikke tillatt.  

 

Det er fortsatt bestemmelser om å ta hensyn til byggehøyde og den lokale byggeskikk langs 

Stasjonsgata ved planområdet.  

 

Ved arealformål bolig skal det opparbeides 2 parkeringsplasser.  

 

Ved arealformål forretning og/eller tjenesteyting skal det opparbeides minimum 3 

parkeringsplasser i kjeller og/eller på bakkenivå. I bestemmelsene for forretning/tjenesteyting 

fremgår at parkeringsbehovet i hovedsak skal dekkes på eiendommen. Øvrig parkeringsbehov 

kan dekkes av arealer utenfor eiendommen, men det forutsettes da avtaler med 

hjemmelshavere til tilstøtende eiendommer. Minimum antall biloppstillingsplasser på 

eiendommen følger Kommunedelplan for Spydeberg sentrum, og det tillates bygging i kjeller 

og/eller bakkenivå. Parkeringsbehov må sees i sammenheng med bruk av eiendommen, og 

utbygging må sees i sammenheng med tilgjengelig parkeringsareal. Dette må framkomme av 

byggesøknad.  

 

5.4 Byggegrenser 

Byggegrensene er justert etter det offentlige ettersynet slik at eksisterende bygning er utenfor 

byggegrensa mot Stasjonsgata. Det betyr en reduksjon av byggegrensa til 10,2 meter langs 

bygningens østre vegg..  
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Oppføring av nye bygg eller utvidelse av eksisterende bygning over bakkenivå kan  ikke 

gjøres nærmere enn 4,0 meter fra tomtegrense mot eiendom gnr. 26 bnr. 220. Ved påbygg er 

eksisterende bygnings sør- og vestfasade byggegrense mot eiendom gnr. 26 bnr. 220.  

 

Det tillates oppføring av garasje eller carport inntil 2 meter over byggegrense mot nord. 

Frisiktskrav legges til grunn for plassering.  

 

I bestemmelsene er det kun tillatt med adkomst fra langsgående gate mot planområdet i nord.   

 

5.5 Byggesøknad og rekkefølgebestemmelser 

Det settes krav til dokumentasjon som skal leveres sammen med byggesøknad. I 

bestemmelsene er det satt krav til utomhusplan og dokumentasjon på at gjeldende regelverk 

og bestemmelser er ivaretatt, herunder støyhensyn.  

 

I rekkefølgebestemmelsene kreves at parkeringsareal og inn- og utkjørsel skal være 

opparbeidet innen brukstillatelse gis til bygg innenfor planområdet.  

 

6. Vurdering og konsekvenser av planforslaget  
 

6.1 Gjeldende planer 

 

Overordnede og gjeldende planer  

Forslag til arealbruksformål utvider mulighetene ifht. dagens bruk og reguleringsformål i 

gjeldende reguleringsplan. Detaljreguleringen av eiendom gnr. 26 bnr 31 vil erstatte gjeldende 

reguleringsplan for nevnte eiendom. Detaljreguleringen er i tråd med den vedtatte 

Kommunedelplan for sentrum 2011-2023 samfunnsdelen og Kommunedelplan for sentrum 

arealdelen 2012-2024, der fortetting og transformasjon er et mål i sentrumskjernen. Fortetting 

og høyere utnytting er i samsvar med fylkesplanen Østfold mot 2050.  

 

Spydeberg kommune har i bestemmelsene for Kommunedelplan Spydeberg sentrum 2012-

2024, anledning til å øke arealet for handel med netto 50% fra 2012-nivået på 10 000 m
2
. Det 

betyr at handelsarealet kan økes til 15 000 m
2
. Denne muligheten fremkommer også av 

planbeskrivelsen til nevnte kommunedelplan. Denne begrensning for handelsareal er langt fra 

overskredet i Spydeberg tettsted, og tillatt bebygd areal på eiendommen tilsvarer en mindre 

vesentlig økning til et handelsareal i Spydeberg tettsted. Planfremmer anser videre at 

planområdets beliggenhet er svært godt egnet for å bidra til et handelsknutepunkt ved 

Spydeberg Torg. 

 

Byggegrensa mot Stasjonsgata er beholdt som i gjeldende reguleringsplan for eiendommen. 

Det betyr at byggegrense mot Stasjonsgata er 12,5 meter eller mer, med unntak av langs 

eksisterende bygg i øst der byggegrensa er 10,2 meter.   

 

Kommunestyrets vedtak  

Kommunestyrets vedtak av 11.12.2012, sak K-091/12, er fulgt opp. Detaljreguleringen har 

som formål sentrumsformål, og bestemmelsene gir et handlingsrom for bygging og bruk 

innenfor gjeldende regelverk og reguleringsformålet.  
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6.2 Utnytting, utforming og bruksareal 

Det er etter det offentlige ettersynet satt klarere krav til utforming av og bruk av eiendommen. 

Dette skyldes eiendommens begrensede areal og at bruk av eiendommen skal følge gjeldende 

krav. Både parkeringsareal, uteoppholdsareal , støy og trafikkforhold setter viktige 

begrensninger for utnytting og bruk av eiendommen. Samtidig er det en viktig målsetting å 

fortette og ha høy utnytting i sentrum av Spydeberg tettsted. Bygningen vis a vis i 

Stasjonsgata har 3,5 etasjer, og bygningene sør og nord for eiendommen langs Stasjonsgata 

har 2,5 etasje. Det synes derfor riktig å åpne for 2,5 etasje i planområdet. Selv om det er lite 

støyskjermet uteoppholdsareal på eiendommen, kan f.eks. en vestvendt terasse/innglasset 

utealtan i andre og/eller tredje etasje gi et attraktivt uteoppholdsareal med god soltilgang og 

støyskjerming.   

 

Bestemmelser for parkering er beskrevet i kapittel 5.3. Det anses at det er funnet en god 

løsning på parkeringsbehovet og avveining av dette. Sykkelparkering er en del av dette ved 

formål forretning og /eller tjenesteyting.  

 

Omfanget av bygningsmassen ved antall boenheter eller omfang av virksomhet begrenses av 

arealet og antall biloppstillingsplasser som er mulig å opparbeide på eiendommen. I forhold til 

varselet er derfor byggehøyden redusert. I forslag til bestemmelser for er det lagt opp til en 

begrensning på 8,0 meter mønehøyde og 6 meter gesimshøyde. Ulike taktyper tillates, men 

høyeste tillatte høyde er 8 meter. Det betyr også at forslaget legger opp til en høyde på 

bebyggelsen som samstemmer godt med eksisterende bebyggelse i området. Bestemmelser 

om estetikk er gitt spesifikt i fellesbestemmelsene og bestemmelsene 4.1.2 andre avsnitt. Det 

anses derfor at bestemmelsene og plan vil sikre overordnede hensyn til bymiljø og 

eksisterende trehusmiljø i dette området av Stasjonsgata.  

 

6.3 Trafikk 

Oppføring av nye bygg eller utvidelse av eksisterende kan ikke skje innenfor byggegrensen 

fra senterlinja i Stasjonsgata. Dette er markert i planen og beskrevet i planbestemmelsene. 

Krav til frisikt er også innarbeidet i bestemmelsene. Dette vil sikre trafikksikkerhet i form av 

oversikt og redusert ulykkesrisiko for gående, syklende og andre trafikanter.  

 

Tiltak som følge av detaljreguleringen, vil gi begrenset økt trafikkmengde. Både avkjørsel og 

parkering fremgår tydelig hvordan skal løses i planbestemmelser og plan, slik at negative 

konsekvenser unngås.  

 

6.4 Støy 

Støy kan bidra til redusert velvære og økt mistrivsel, og planbestemmelsene legger videre 

vekt på at det skal tas hensyn til gjeldende krav for støyhensyn, jfr. Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.  

 

Bestemmelsene fastslår at bebyggelsen skal utformes slik at den bidrar til å skjerme 

innearealene mot veitrafikkstøy. Stille rom skal i hovedsak plasseres mot vest i 

bygningsmassen siden vest er den eneste stille siden skjermet mot vesentlig trafikkstøy.  

Ekstra isolerende vegger og støydempende vinduer skal anvendes som fasadetiltak mot sør, 
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øst og nord i tråd med støyretningslinje T-1442/2012. Støyutredning har blitt utarbeidet, og 

den anses fulgt opp.  

 

6.5 Lekeplasser og uteoppholdsareal 

Avstand til kjente nærlekeplasser overstiger 100 meter hvilket utløser krav om opparbeidelse 

av nærlekeplass ved flere boenheter enn en, jfr. bestemmelsene i kommunedelplanens 

arealdel. Siden planområdet er 0,82 dekar og en vesentlig del av den er støyutsatt og innenfor 

en byggeforbudssone mot vei, anses det ikke mulig å opparbeide dette. Idrettsanlegget i 

Griniveien er derimot under 250 m fra eiendommen slik at større barn vil ha dekket behov for 

lek og aktivitet i nærmiljøet. Et vestvendt uteoppholdsareal i 2. eller 3.etasje som også kan 

brukes av små barn, vil bidra positivt til å skape god bokvalitet ved boligformål. Dersom 

formålet er tjenesteyting vil også et uteoppholdsareal i form av altan eller terasse mot vest 

være positivt.  

 

6.6 Andre forhold  

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av parkering før brukstillatelse. Det 

kreves videre ved søknad om rammetillatelse, en utomhusplan som viser at kravene i 

bestemmelsene og plankart er tilfredstilt. Det bidrar til å sikre at disse foreholdene ivaretas 

ved byggesaksbehandling.  

 

En høyere utnytting av eiendom gnr. 26 bnr. 31 med sentral beliggenhet i Spydeberg tettsted 

vil kunne bidra positivt til oppfylling av overordnede planer og til videre utvikling av 

sentrum.  

 

Det er ikke andre vesentlige konsekvenser av planforslaget enn nevnt over i kapittel 6.  
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VEDLEGG 1 Brev til Statens vegvesen angående innsigelse 

 

 
 

 

Statens vegvesen Region Øst 

Pb. 1010 Skurva 

2605 Lillehammer 

          Dato: 21.02.2014 

 

Vedr. innsigelse til forslag til detaljregulering Stasjonsgata 26, Spydeberg 
 

Vi viser til deres brev referanse 2011/149583-005 og brev av 26.08.2013 der Statens vegvesen 

fremmer innsigelse til forslag til detaljregulering Stasjonsgata 26, Spydeberg. Innsigelsen er 

fremmet på grunn av manglende støyutredning. Planfremmer har fått utarbeidet støyutredning 

for Stasjonsgata 26 og Stasjonsgata 13-21, da flere reguleringsplaner er under utarbeidelse i 

Stasjonsgata. 

 

Vedlagt er utarbeidet støyutredning. Planfremmer ønsker å følge retningslinje for støy,         

T-1442/2012. Både støyskjerm og fasadetiltak vil bli vurdert. Det vil bli tatt hensyn til frisikt 

ved utkjøring til Stasjonsgata 26 ved innarbeidelse av nødvendige støyskjermende tiltak.  

 

På vegne av tiltakshaver, Spydeberg kommune, ber planfremmer om at innsigelsen blir 

trukket.  

 

Svar utbes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg med kopi til 

undertegnede på epost lisbetba@online.no .  

 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbet Baklid 

 

 

Vedlegg: Støyutredning i fire digitale dokumenter 

 

Kopi til: Spydeberg kommune 

 
 

Natur, Utvikling & Design  Epost: lisbetba@online.no  Tlf. 93 28 72 55 

Org.nr. 992 225 912  

mailto:lisbetba@online.no
mailto:lisbetba@online.no
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VEDLEGG 2 Brev til Østfold fylkeskommune angående innsigelse 

 

 
 

 

Østfold fylkeskommune 

Pb. 220 

1702 Sarpsborg 

Ørje, 23.04.2014. 

 

Vedr. innsigelse til forslag til detaljregulering Stasjonsgata 26, Spydeberg 
 

Østfold fylkeskommune har fremmet innsigelse til forslag til detaljregulering for Stasjonsgata 

26, gnr. 26 bnr. 31, Spydeberg. Planforslaget ble utarbeidet på oppdrag av Spydeberg 

kommune. Vi viser til deres brev datert 26.08.2013 med referanse 2011/10158 – 51199/2013. 

På bakgrunn av dette er forslaget til detaljregulering revidert, og det ønskes tilbakemelding fra 

Østfold fylkeskommune på dette. Revideringen innebærer likevel at sentrumsformål vil bli 

beholdt som arealformål i tråd med kommunestyrets vedtak. Dette blir nærmere beskrevet i 

bestemmelsene, se vedlegg. Nedenfor følger noe beskrivelse.  

 

Spydeberg kommune har vurdert  %BYA=40%  vil være mer korrekt i planområdet sett 

forhold til byggegrenser, frisiktsoner og behov for uteoppholdsareal dersom planområdet skal 

være bolig.  

 

Det kan være ulike løsninger for bruk og kombinasjoner. Eiendommen skal selges, og 

planfremmer ønsker å ha flere muligheter for bruk av området for kjøper. I reviderte 

planbestemmelser åpnes for å enten ha boligformål eller kombinert 

forretning/kontor/tjenesteyting. Dersom formålet bolig skal anvendes, kan det ikke 

kombineres med andre arealformål. Antall boenheter for boligformål blir 1. Denne løsning 

anses som den beste da planområdets størrelse setter begrensninger for bruken. Dette gjelder 

både lekeareal, annet uteoppholdsareal og parkering. 

 

Spydeberg kommune har i bestemmelsene for Kommunedelplan Spydeberg sentrum 2012-

2024, anledning til å øke arealet for handel med netto 50% fra 2012-nivået på 10 000 m
2
. Det 

betyr at handelsarealet kan økes til 15 000 m
2
. Denne muligheten fremkommer også av 

planbeskrivelsen til nevnte kommunedelplan. Denne begrensning for handelsareal er langt fra 

overskredet i Spydeberg tettsted. Planfremmer anser videre at planområdets beliggenhet er 

svært godt egnet for å bidra til et handelsknutepunkt ved Spydeberg Torg.  

 

Det bes hermed om vurdering av om vedlagte forslag til bestemmelser og vurdering ovenfor 

er tilstrekkelig for at dere trekker deres konklusjon om innsigelse til planforslaget.  

 

Svar utbes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg med kopi til 

undertegnede på epost lisbetba@online.no .  

 
 

Natur, Utvikling & Design  Epost: lisbetba@online.no  Tlf. 93 28 72 55 

Org.nr. 992 225 912  

mailto:lisbetba@online.no
mailto:lisbetba@online.no
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Med hilsen 

 

 

Lisbet Baklid 

(sign.) 

 

 

Vedlegg: Reviderte bestemmelser, datert 23.04.2014 

 

Kopi til: Spydeberg kommune 
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Sammendrag 

Det er utført beregning av veitrafikkstøy i forbindelse med et planforslag for frem-
tidig bolig- og sentrumsutvikling i Stasjonsgate 13-21 og 26 i Spydeberg kommu-
ne. 

Planlagte leiligheter i Stasjonsgata 13-21 har tilfredsstillende støyforhold med hen-
syn til reguleringsbestemmelser for området. 

Eksisterende bygninger i Stasjonsgata 13-21 er imidlertid svært støyutsatt, men alle 
har en stille side. Det er kun Bygg 6 som ikke får uteareal med tilfredsstillende 
støynivå og her er det nødvendig med skjermingstiltak.  

Planlagt bolig i Stasjonsgata 26 er svært støyutsatt, men bygningen har en stille 
side. 

To planlagte lekeplasser vest og sør for det regulerte området er svært støyutsatt og 
det vil være nødvendig å gjøre støyreduserende tiltak. Planlagt lekeplass nord for 
det regulerte området har tilfredsstillende støyforhold. 

Et mulig skjermingstiltak for området er også vurdert for å redusere støynivå i det 
regulerte området. 
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1 Innledning 

COWI AS har på oppdrag fra Natur, Utvikling & Design AS utført beregninger og 
vurderinger av veitrafikkstøy i forbindelse med et planforslag til detaljregulering 
for Stasjonsgata 13-21 og 26 i Spydeberg kommune.  

Situasjonsplan, for det regulerte området er vist i Figur 1. Ifølge reguleringsplanen 
er det tillatt en gesimshøyde på 16 meter for Bygg1-Bygg3, 13 meter for Bygg4, og 
6 meter for Bygg5. I tillegg kan Bygg6-Bygg10 ha en maksimal gesimshøyde på 
10 m.  

Denne rapporten og vedlagte støysonekart anses som leveranse for oppdraget. 

 

Figur 1 Situasjonsplan for Stasjonsgata13-21 og 26. 

 

Bygg4 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Utendørs lydnivå 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for sone-
inndeling er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23–07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 
› Lden er det gjennomsnittlige støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) 

med 5 dB og 10 dB ekstra tillegg på henholdsvis kvelds- og nattestid. 
› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. 

Dette gjelder der det er mer enn 10 hendelser i løpet av nattperioden kl 23–07. 
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støy-
nivå åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse. 
 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle bo-
enheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av 

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tall 

oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

 Støynivå på uteplass og uten-
for rom med støyfølsomt 
bruksformål 

Støynivå utenfor 
soverom i nattperioden 
kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 
  



 
STASJONSGATE 13-21 OG 26,SPYDEBERG 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A050306/Documents/3 Prosjektdokumenter/NOT001.docx 

5/17

› Ekvivalentnivå i Tabell 2 skal beregnes som årsmiddelverdi i tråd med defini-
sjonen av Lden. 

› Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom 
bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-
/oppholdsenhet. 

› Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i 
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjons-
formål, jfr. definisjon i T-1442/2012 kap. 6. Beregningshøyden for uteopp-
holdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- 
eller terrassegulv. 

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hen-
delser per natt. 
 

2.2 Reguleringsbestemmelser 
I detaljregulering etter PBL§12-3 for Stasjonsgata 13-21, 26 og 21 er disse paragra-
fene gjengitt ordrett nedenfor. 

Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdie-

ne som fremgår av retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442/2012, elle 

de til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

Støynivå på felles uteopphold arealer og felles lekeplassareal skal ikke overstige 

gjeldende grenseverdier. 

For bebyggelsen skal følgende tiltak gjennomføres for alle nye boenheter: 

› Balkong og uteoppholdsareal mot støysoner skal skjermes slik at minimum 

50 % av arealet får støynivå under gjeldende grenseverdier for støy. 

›  Minimum 50 % antall rom til støyfølsomt bruk i hver boenhet skal ha vindu 

mot stille side. Herunder skal ett soverom ligge mot stille side. 

› Rom som kun har vinduer mot støy utsatt side skal ha balansert mekanisk ven-

tilasjon. 

› Vinduer i Soverom på støyutsatt vestvendt side skal ha utvendig solskjerming. 

2.3 Innendørs lydnivå 
I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (TEK 10) er det gitt funksjons-
krav med hensyn på tilfredsstillende lydforhold i bygninger. Veiledningen til for-
skriften viser til Norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - Lydklas-
sifisering av ulike bygningstyper" for tallfestede grenseverdier. 
  
I NS 8175 er det gitt grenseverdier for lydklasse A til D for ulike bygningstyper, 
hvor klasse A er den strengeste og klasse D den svakeste. I veiledningen til TEK 10 
anses grenseverdier for klasse C som tilstrekkelige for å oppfylle forskriften. Det 
tas dermed utgangspunkt i klasse C for vurdering av løsninger.  
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Krav beskrevet som klasse C i NS 8175 for boliger er gjengitt i Tabell 3. 

Tabell 3 Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, LpA,eq,24 h/ 

LpA,eq,12h og A-veid maksimalt lydtrykknivå, Lp,AF,max, fra utendørs lydkilder  

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilder 

L p,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder L p,AF,max  
(dB) 

natt, kl. 23 - 07 

45 

Kontor/møterom fra utendørs lydkil-
der 

LpA,eq,12h (dB) 35 

 
Kravet til Lp,AF,max gjelder der det er 10 hendelser eller flere per natt som overskri-
der grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 
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3 Underlag og metode 

Beregningene er gjort med nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy (Nord96) i 
støyberegningsverkstøyet CadnaA versjon 4.4. Beregningshøyde for støysonekartet 
er satt til 2 meter over bakkenivå for å synliggjøre støyforhold på uteplass. Det be-
regnes i rutenett med størrelse 5 × 5 meter. 

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag fra oppdragsgiveren. 

Beregningspunkt på fasade er satt til antatt aktuell vindushøyde i hver etasje. 

3.1 Refleksjoner opp til andre orden er tatt med i 
beregningene.Trafikktall 

Trafikktall og hastigheter er hentet fra Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank 
(NVDB). Tallene er videre framskrevet til år 2023 med 1.5 % årlig trafikkvekst.  

Trafikktall brukt i beregningene er gitt i Tabell 4. 

Tabell 4 Trafikktall benyttet i beregningene 

Vei ÅDT 2012 ÅDT 2023 
Andel tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

Stasjonsgata 4497 5300 7% 40 km/t 

Griniveien* - 750 5%  50 km/t* 

Vollebekk*  100 5% 30 km/t 

* Grove verdier/estimater er brukt 

 
For beregning av dag-, kveld- og nattnivå, Lden, er det nødvendig med tidsfordeling 
av trafikken. Derfor er det brukt typisk tidsfordeling for byveier med 84 % dagtid, 
10 % kveldstid og 6 % om natta. 

Det knyttes alltid noe usikkerhet til trafikktall og framskrivinger. Det skal imidler-
tid være store endringer i trafikktallene før det får vesentlig betydning for støynivå-
ene. F.eks. vil en dobling av ÅDT gi 3 dB økt støynivå. 

Det er tatt hensyn til veiens helningsgradient i støyberegningene. 
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4 Resultater 

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader med utgangs-
punkt i trafikktall gitt i tabell 4. Resultatene er vist for to aktuelle gesimshøyder på 
8 meter og 10 meter for Bygg6-Bygg10 i tegninger X001 og X002. I tillegg er det 
vist resultater med skjermingstiltak for støyutsatte boliger, utearealer og lekeplas-
ser, der gesimshøyder er 10 meter for Bygg6-Bygg10 i tegning X003.  

4.1 Støy på uteareal og fasader 

4.1.1 Gesimshøyde på 8 meter for Bygg 6-10 
 Tegning X001 viser støynivåer der høyde på Bygg 6-10 er fastsatt på 8 meter. Det 
antas at mønelinjehøyde for tilsvarende bygninger er 2 meter over gesimshøyde. 

Bygg-1 har en høyde på 16 meter og det er kun nordvestre fasade som er støyutsatt 
med overskridelse av anbefalte grenseverdier i T-1442.  

Bygg2-Bygg4 har tilfredsstillende støyforhold på alle fasader og uteareal med hen-
syn til T-1442.  

Bygg5 står i Stasjonsgata 26 og har en høyde på 6 meter. Denne bygningen er 
svært støyutsatt og støynivåer på nord- og øst- og sørfasade vil ikke kunne tilfreds-
stille støykrav med hensyn til T-1442. Støynivåene på vestfasade er imidlertid til-
fredsstillende. Det er også et stille område vest for bygningen som kan tas i bruk 
for uteareal. 

Bygg6 står kun 6 meter fra senterlinje veg i Stasjonsgata. Derfor er bygningen 
svært støyutsatt og støynivåer på vest-, sør-, og nordfasad overskrider anbefalte 
grenseverdier utenfor vindu. Bygningen har imidlertid en stille side mot øst. Støy-
nivå på uteareal for bygningen overskrider grenseverdiene i T-1442 og det er derfor 
nødvendig å gjøre tiltak. 

Bygg7–Bygg9 er støyutsatt men de har stille sider på østfasadene og stille område 
for etablering av uteplass øst for bygningene. 

Bygg 10 er støybelastet fra både Stasjonsgata og Griniveien, og det er kun østfasa-
de som har tilfredsstillende støynivå i følge T-1442. I tillegg er det et stille område 
øst for bygningen som kan brukes for etablering av uteplass. 

4.1.2 Gesimshøyde på 10 meter for Bygg 6-10 
Tegning X002 viser støynivåer der høyde på bygning 6-10 er fastsatt på 10 meter. 
Det antas at mønelinjehøyde for tilsvarende bygninger er 2 meter over gesimshøy-
de. 

Som vist i tegning X002, er det ikke betydelig forskjell i støyforholdene sammen-
lignet med situasjonen i tegning X001 hvor Bygg 6-10 har 2 meter mindre høyde. 
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4.1.3 Maksimale utendørs lydnivå 
Det er gjort en vurdering av maksimalniåer, L5AF, på fasadene. Krav til maksimal-
nivå gjelder kun for eventuelle soverom i nattperioden og der det er mer enn 10 
hendelser i nattperioden. 

Figur 2 viser maksimalnivåer L5AF fra Stasjonsgata utenfor fasadene. Grønne sirkler 
indikerer fasader som maksimalniåer er gjelder for. 

 

 

 

Figur 2 Fasadenivåene L5AF fra trafikk på Stasjonsgata. a)Fasadenivåene for Bygg1-

Bygg3 og Bygg5-Bygg8, b) Fasadenivåene for Bygg4, Bygg9 og Bygg10. 

(a) 

(b) 
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4.2 Støy på Lekeplasser 
 Mesteparten av lekeplass 1 har tilfredsstillende støynivå, og det er kun en liten del 
som står i gulesone.  

Lekeplass 2 er svært støyutsatt og tilfredsstiller ikke støykrav med hensyn til T-
1442. Skjermingstiltak er derfor nødvendig her. 

Store deler av lekeplass 3 er støybelastet fra Griniveien og tilfredsstiller ikke støy-
krav for friområder i følge T-1442. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak. 

4.3 Forslag for Tiltak 
Tegning X003 viser foreslåtte skjermingstiltak for situasjonen der Bygg 6-10 har 
en gesimshøyde på 10 meter. Som vist i X003 har skjerm 1 en høyde på 2 meter 
over terreng (m.o.t), og skjerm 2-7 med høyde på 3 m.o.t. Dette er et eksempeltil-
tak for det regulerte området og kan varieres med plassering og geometri av byg-
ninger. 

Skjerm6 er satt opp som tiltak i Stasjonsgata 26. Denne skjermen gir et stille ute-
areal øst for bygningen, og fredstillende støynivå ved østfasde og halvdel av nord-
fasade for 1.etg (se Figur 3). Vestfasade vil ha tilfredsstillende støynivåer uavheng-
ig av skjermingstiltak. 

 

Figur 3 Skjermingstiltak for Bygg 5. 

 

Bygg 6 ligger kun 6 meter fra senterlinje veg i Stasjonsgata og 2,5 meter fra senter-
linje sykkelvei. Derfor er det ikke mulig å sette opp en skjerm langs veien. Likevel, 
med skjermingsløsningen som er vist i tegning X003 og Figur 4, kan man oppnå et 
stort stille område øst for bygningen som kan brukes til å etablere utearealet. Støy-
nivåer ved fasade mot vest ligger fortsatt i rød sone for alle etasjer. Med denne 
skjermingsløsningen er det kun første etasje som får fasadenivåene under grense-
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verdier på nord- og sørfasade. I begge tilfeller har bygningen en stille side på østsi-
den. 

 
 

Figur 4 Skjermingstiltak for Bygg 6. 

 

Skjerm 5 er satt opp som tiltak for Bygg7 og det vil føre til større stille uteareal 
rundt bygningen og tilfredsstillende fasadenivåer på alle fasader for 1. etg og 2. etg. 
Halve nordfasade for 3. etg og mesteparten av sørfasde for 3. og 4. etg vil også få 
tilfredsstillende fasadnivå. Likevel er støynivåene ved vestfasade for 3. og 4. etg 
fortsatt i gul sone. Bygningen har en stille siden på østsiden uavhengig av skjerm-
ingstiltak. 

 
 

Figur 5 Skjermingstiltak for Bygg 7. 

 

Skjerm 4 vil føre til et stort stille uteareal rundt Bygg 8 og tilfredsstillende støyni-
våer på alle fasader for 1. etg og 2. etg. Som vist i Figur 6 vil støynivå ved hele 
nord- og sørfasade for 3. etg og en del av nord- og sørfasade for 4. etg. være under 
anbefalte grenseverdier i T-1442. Vestfasade for 3. etg og 4. etg vil fortsatt være i 
gul sone. Støynivåene ved østfasade er tilfredsstillende uavhengig av skjermingstil-
tak. 



  
12/17 STASJONSGATE 13-21 OG 26,SPYDEBERG 

http://projects.cowiportal.com/ps/A050306/Documents/3 Prosjektdokumenter/NOT001.docx 

 

 

Figur 6  Skjermingstiltak for Bygg 8. 

 

Skjerm 3 vil redusere støynivå på utearealet vest for Bygg 9 og vil føre tilfredsstil-
lende støynivå ved alle fasader for 1. og 2. etg. Deler av fasader i 3. og 4. etg. er 
fortsatt i gul sone (se Figur 7). Østfasade har uansett tilfredsstillende støynivå uav-
hengig av skjermingstiltak. 

  

Figur 7 Skjermingstiltak for Bygg 9. 

 

Skjerm 1 vil gi et stor stille uteareal rundt Bygg 10. Som vist i Figur 8 resulterer 
denne skjermen i tilfredsstillende støynivå ved alle fasader for 1. etg, nord- og sør-
fasade for 2.etg, men deler av fasader for 3. etg og 4. etg har fortsatt støynivåer 
over anbefalte grenseverdier i T-1442. Østfasade har tilfredsstillende støynivåer 
uavhengig av skjerming tiltak. 
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Figur 8 Skjermingstiltak for Bygg 10. 

 

Skjerm 4 vil bringe støynivå på lekeplass 2 under grenseverdiene med hensyn til 
T-1442. Et alternativt tiltak for lekeplass 2 kan være å etablere den lenger bort fra 
veien.  

Skjerm 1 vil gi tilfredsstillende støynivå på lekeplass 1. Et alternativt tiltak kan 
være at man trekker lekeplassen 10-15 meter nordover fra Griniveien.  

Figur 9 viser maksimalnivåer, L5AF, fra Stasjonsgata utenfor fasadene med skjerm-
ingstiltak. Som vist i Figur 9 har ikke skjermingstiltaket betydelig effekt på fasade-
nivene til øverste etasjer for støyutsatte bygninger. 

 

 

 

(a) 
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Figur 9  Fasadenivåene L5AF fra trafikk på Stasjonsgata med skjermingstiltak. 

a)Fasadenivåene for Bygg1-Bygg3 og Bygg5-Bygg8, b) Fasadenivåene for 

Bygg4,Bygg9 og Bygg10 

4.4 Støyfølsomme rom 
Ifølge reguleringsbestemmelsene skal minimum 50 % av antall rom til støyfølsom 
bruk i hver boenhet ha vindu mot stille side. Minst ett soverom skal ligge mot stille 
side. Rom som kun har vinduer mot støyutsatt side skal ha balansert mekanisk ven-
tilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt vestvendt side skal ha utvendig solskjerm-
ing. 

4.5 Balkonger  
Reguleringsbestemmelsene krever at hver boenhet får tilgang til egnet uteareal med 
tilfredsstillende støyforhold. Derfor bør det legges opp til at balkonger etableres på 
stille side av bygningene.  

Dersom balkonger likevel må bygges på støyutsatt fasade, må disse skjermes slik at 
minimum 50 % av arealet får støynivå under de fastsatte grenseverdiene i T-1442. 

4.6 Innendørs lydnivå 
Vurderinger viser at det på enkelte fasader (se Figur 2) er maksimalnivå (L5AF) fra 
vegtrafikk som er dimensjonerende for innendørs støynivå ved eventuell etablering 
av soverom her. 

På de andre fasadene er det  utendørs ekvivalentnivå (LpA, eq, 24h)  som vil være di-
mensjonerende. Ekvivalent støynivå, LpA, eq, 24h, utenfor fasadene for bygningene 
etter skjermingstiltak er oppgitt i Figur 10 og Figur 11 for henholdsvis situasjon 
uten og med skjermingstiltak der Bygg 6-10 har en gesimshøyde på 10 meter. LpA, 

(b) 
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eq, 24h-verdier er beregnet i 1,5 meter avstand fra fasadene for å inkludere refleksjon 
fra egen fasade. Disse ble lagt til grunn for vurdering av innendørs støy med gren-
severdier som beskrevet i avsnitt 2.2. 

For å oppnå krav til innendørs støynivå, vil det være nødvendig med moderate lyd-
krav til vinduer og yttervegger på mest støyutsatte fasader. Krav til lydisolasjon i 
fasader må vurderes i forbindelse med prosjektering slik at teknisk forskrift til-
fredsstilles. 

 

 

 

 

Figur 10 Fasadenivåene LpA,eq,24h fra veitrafikk uten skjermingstiltak. 
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Figur 11 Fasadenivåene LpA,eq,24h fra veitrafikk med skjermingstiltak. 
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4.7 Konklusjon 
Det er utført beregninger av støy fra veitrafikk på det regulerte området i Stasjons-
gata 13-21 og 26 i Spydeberg. De nye boligene i Stasjonsgata 13-21 har tilfredsstil-
lende støyforhold utefor fasade og på utearealet, med unntak av Bygg 1 som har en 
støyutsatt fasade mot nordvest.  

De eksisterende bygningene i Stasjonsgata 13-21 står kun få meter fra Stasjonsgata. 
Disse bygningene er svært støyutsatte, men alle har en stille side. Et mulig skjerm-
ingstiltak for disse bygningene er vist i tegning X003.  

Dersom Bygg 6-10 skal brukes til næringsformål, er det ingen krav til utendørs 
støynivå. Innendørs støy må likevel tilfredsstille støykrav beskrevet i NS 
8175:2012. 
 
Det gjøres oppmerksom at plassering og plan for de nærmeste boligene til Sta-
sjonsgata kan ha betydelig effekt på støyforhold for Bygg1-4. 

Bygg 5 i Stasjonsgata 26 er støyutsatt og et skjermingstiltak er forslått, men nær-
mere støyvurdering for denne bygningen må utføres når plan og plassering av byg-
ningen er fastsatt.  
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Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

KMPT Geir Runar Johannessen 75/18 12/2058 

 

GNR. 75 BNR. 18 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DISPOSISJONSPLAN FOR 

SVARVERUD -  BRUK AV VEI  

 

 
Kartet viser eiendommen og deler av atkomstveien som søknaden gjelder.   

 

Vedlagte dokumenter: 

 

1. Kommuneplanens arealdel hvor eiendommen er avmerket.  

2. Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud.  

3. Søknad om dispensasjon fra Disposisjonsplan for Svarverud, mottatt i kommunen 

29.1.2013.  

4. Uttalelse fra eierne av veigrunn, eierne av gnr. 75 bnr. 1, i brev mottatt 29.1.2013.   

5. Situasjonskart mottatt 19.2.2013.  

 

Saken gjelder: 

 

Det søkes om dispensasjon fra disposisjonsplan (reguleringsplan) for bruk av vei regulert til 

«Traktorvei/sti» til kjørevei for bil. Naboer og gjenboere er ikke varslet da deres interesser i 

liten grad berøres av søknaden, men velforeningen er kjent med søknaden og dens innhold.    

 

 

 



Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 13.12.1971, for bruk av vei 

regulert til traktorvei/sti til kjørevei for bil som vist på situasjonskart mottatt i kommunen 

19.2.2013.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak formålsbestemmelsen i disposisjonsplanen ikke blir 

vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. I tillegg anses fordelene ved å gi 

dispensasjon å være klart større for eiendommen gnr. 75 bnr. 18 enn ulempene 

dispensasjonen vil ha for området i sin helhet og for de øvrige fritidseiendommene 

beliggende inntil denne veien.  

 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

  

 

KMPT-019/13 Komite for miljø, plan og teknikk 11.04.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 019/13: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 13.12.1971, for bruk av vei 

regulert til traktorvei/sti til kjørevei for bil som vist på situasjonskart mottatt i kommunen 

19.2.2013.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak formålsbestemmelsen i disposisjonsplanen ikke blir 

vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. I tillegg anses fordelene ved å gi 

dispensasjon å være klart større for eiendommen gnr. 75 bnr. 18 enn ulempene 

dispensasjonen vil ha for området i sin helhet og for de øvrige fritidseiendommene 

beliggende inntil denne veien.  

 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Eiendommen gnr. 75 bnr. 18 er en fritidseiendom, bebygd med fritidsbolig. Eiendommen ble 

etablert i 1945 som fritidseiendom og har tinglyst rett til vei fram til eiendommen.  

 

Eiendommen omfattes av Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 

13.12.1971. Det foreligger ikke bestemmelser til planen. Disposisjonsplanen viser 26 

fritidseiendommer. 12 av disse er bebygd. Fritidseiendommene, foruten angjeldende eiendom, 

er fradelt etter at disposisjonsplanen ble vedtatt. 3 av de ubebygde eiendommene er fradelt i 

strid med planen, mens de øvrige stort sett følger tomtegrensene som er vist i planen.   

 

Kommunen har vært noe i tvil om en slik disposisjonsplan fortsatt hadde gyldighet. 

Spørsmålet har derfor vært forelagt Fylkesmannen i Østfold, som ga slikt svar:  



«Det vises til planveileder for reguleringsplaner, rev. utgave pr. 01/11/01. 

Under punktet reguleringsformål, fritidsbebyggelse på side 30 heter det: Hyttefelt kan være 

større bygge- og anleggsarbeider som forutsetter regulering etter plan- og bygningsloven §23 

nr. 1. Kommunen kan også etter vurdering regulere av eget tiltak.  

 

Reguleringsplan er nødvendig for å endre tidligere disposisjonsplan fastsatt i medhold av § 82 

i bygningsloven av 1965. 

 

Fylkesmannen kan ikke se at ny veileder til pbl av 2008 regulerer forholdet nærmere. 

Kommunen må også vurdere hvorvidt det er etterfølgende planer som får følger for 

rettsvirkningene av dispensasjonsplanen.» 

 

Disposisjonsplanen samsvarer med gjeldende arealdel til kommuneplanen som viser området 

som nåværende byggeområde fritidsbebyggelse slik at disposisjonsplanen fortsatt er 

gjeldende plan for området.   

 

Gjennom denne disposisjonsplanen har eiendommen atkomst, som er vist som traktorvei/sti, 

fram til parkeringsplass og deretter kjørevei for bil ut av området. Denne planen gjelder foran 

privatrettslige avtaler. Bruk av atkomstveien som kjørevei for bil er derfor i strid med 

disposisjonsplanen.  

 

I følge plan- og bygningsloven § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.  

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 

og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte 

berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

Søknaden er ikke oversendt statlige eller regionale myndigheter da deres saksområder ikke 

anses å bli direkte berørt av en eventuell dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.  

 

Søknadens innhold 

Søkeren begrunner søknaden med at det allerede er gitt rett til motorisert bruk i området ved 

at atkomstveien til eiendommen er vist som traktorvei/sti i disposisjonsplanen. Bruk av bil til 

eiendommen vil derfor ikke innebære noen belastning for området utover det som det allerede 

er adgang til. Det har i «alle» år vært opparbeidet bilvei til nevnte eiendom. Tidligere 

grunneier inngikk i 2002 en avtale om rett til vei til 16 av eiendommene i området, og ga 

tillatelse til opprusting av hytteveien. Veien til søkende eiendom har senere, under nåværende 

grunneier, blitt utvidet og er i dag godt vedlikeholdt.  

 

Søker kan ikke se at det foreligger hensyn som tilsier at det ikke skulle kunne gis 

dispensasjon. Det er av stor betydning for søker å kunne benytte bil fram til eiendommen. 

Eiendommen ligger innerst i hyttefeltet og har således lengst vei frem til hytten. Søker har 

også innrettet seg i forhold til at det er anledning til å bruke bil frem til eiendommen og har 

derfor brukt mye ressurser på å opparbeide veien, noe han selvfølgelig ikke hadde gjort 

dersom han visste at det ikke var anledning til å kjøre bil.   

 

Søkeren er ikke opplyst at det er spesielle naturvernhensyn eller andre hensyn som tilsier at 

det ikke kan gis dispensasjon fra planen slik at det kan kjøres frem til eiendommen. Det er 

snakk om relativt beskjeden bruk, all den tid det gjelder en fritidseiendom.  



 

Vurderinger: 
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Kommunen ga tillatelse til riving av den eldre fritidsboligen og oppføring av ny fritidsbolig 

på eiendommen i januar 2008. Det ble da gitt utslippstillatelse for gråvann fra 

gråvannsfilteranlegg til Øyeren på vilkår om at avstand mellom renseanlegg og kjørbar vei for 

slamtømmebil ikke er mer enn 40 meter.  

 

Grunneieren tok i 2012 opp spørsmålet om veiens status med kommunen som i sitt svar viste 

til disposisjonsplanen og at veien der ikke var regulert til «vei for bil», men som 

«traktorvei/sti», det vil si landbruksvei for landbrukseiendommen og sti for 

fritidseiendommene. Disposisjonsplanen viser at samtlige fritidseiendommer har atkomst til 

«traktorvei/sti». 16 av disse eiendommene ligge sør i området, og 10 eiendommer ligger med 

direkte atkomst til veien som går fram til eiendommen gnr. 75 bnr. 18. Atkomstveien er ikke 

opparbeidet tilsvarende for fritidseiendommene i nord.      

 

Det er nylig etablert en velforening for fritidseiendommene i området. Kommunen har i 

samtaler med leder i foreningen og med søker, anbefalt at det utarbeides ny reguleringsplan 

(detaljregulering) for området som kan ivareta infrastrukturen for fritidsbebyggelsen med 

tilhørende friområder. Da utarbeidelsen av en slik plan medfører større kostnader og er 

tidkrevende, har det ikke blitt satt i gang arbeid med planen.  

 

Hensynene bak bestemmelsen om at veien ikke skal være kjørevei for bil, antas å være 

hensynet til at området skulle benyttes i ferier og fritid til hvile og rekreasjon og at kjøring 

med bil til eiendommene blant annet ville medføre støyplager. Planen viser parkeringsplass 

for biler vest for gårdstunet. Denne plassen er ikke opparbeidet som vist i planen.  

 

Konklusjon: 

 

Kommunen har ikke tidligere vektlagt at planen kun vist atkomst via sti fram til 

fritidseiendommene i området. Dette ble heller ikke vurdert og omtalt i tillatelsen som ble gitt 

til ny fritidsbolig i 2008. Dersom området hadde blitt regulert til fritidsbebyggelse i dag, ville 



det sannsynligvis ha blitt regulert kjørevei for bil fram til eiendommene eller til felles 

parkeringsplasser i nærhet av eiendommene. Rådmannen anbefaler derfor at det gis 

dispensasjon som omsøkt. Denne dispensasjonen vil kun omfatte den del av veien som er 

markert med gult på situasjonskartet mottatt i kommunen 19.2.2013.  

 

 

Spydeberg kommune, 27. mars 2013  

 

 

 

Geir R. Johannessen 

Rådmann  

 

Rett utskrift 12.04.2013 

 

 

 

__________________________ 
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Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

KMPT Geir Runar Johannessen 75/18 12/2058 

 

GNR. 75 BNR. 18 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DISPOSISJONSPLAN FOR 

SVARVERUD -  BRUK AV VEI  

 

 
Kartet viser eiendommen og deler av atkomstveien som søknaden gjelder.   

 

Vedlagte dokumenter: 

 

1. Kommuneplanens arealdel hvor eiendommen er avmerket.  

2. Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud.  

3. Søknad om dispensasjon fra Disposisjonsplan for Svarverud, mottatt i kommunen 

29.1.2013.  

4. Uttalelse fra eierne av veigrunn, eierne av gnr. 75 bnr. 1, i brev mottatt 29.1.2013.   

5. Situasjonskart mottatt 19.2.2013.  

 

Saken gjelder: 

 

Det søkes om dispensasjon fra disposisjonsplan (reguleringsplan) for bruk av vei regulert til 

«Traktorvei/sti» til kjørevei for bil. Naboer og gjenboere er ikke varslet da deres interesser i 

liten grad berøres av søknaden, men velforeningen er kjent med søknaden og dens innhold.    

 

 

 



Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 13.12.1971, for bruk av vei 

regulert til traktorvei/sti til kjørevei for bil som vist på situasjonskart mottatt i kommunen 

19.2.2013.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak formålsbestemmelsen i disposisjonsplanen ikke blir 

vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. I tillegg anses fordelene ved å gi 

dispensasjon å være klart større for eiendommen gnr. 75 bnr. 18 enn ulempene 

dispensasjonen vil ha for området i sin helhet og for de øvrige fritidseiendommene 

beliggende inntil denne veien.  

 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

  

 

KMPT-019/13 Komite for miljø, plan og teknikk 11.04.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 019/13: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 13.12.1971, for bruk av vei 

regulert til traktorvei/sti til kjørevei for bil som vist på situasjonskart mottatt i kommunen 

19.2.2013.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak formålsbestemmelsen i disposisjonsplanen ikke blir 

vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. I tillegg anses fordelene ved å gi 

dispensasjon å være klart større for eiendommen gnr. 75 bnr. 18 enn ulempene 

dispensasjonen vil ha for området i sin helhet og for de øvrige fritidseiendommene 

beliggende inntil denne veien.  

 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Eiendommen gnr. 75 bnr. 18 er en fritidseiendom, bebygd med fritidsbolig. Eiendommen ble 

etablert i 1945 som fritidseiendom og har tinglyst rett til vei fram til eiendommen.  

 

Eiendommen omfattes av Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 

13.12.1971. Det foreligger ikke bestemmelser til planen. Disposisjonsplanen viser 26 

fritidseiendommer. 12 av disse er bebygd. Fritidseiendommene, foruten angjeldende eiendom, 

er fradelt etter at disposisjonsplanen ble vedtatt. 3 av de ubebygde eiendommene er fradelt i 

strid med planen, mens de øvrige stort sett følger tomtegrensene som er vist i planen.   

 

Kommunen har vært noe i tvil om en slik disposisjonsplan fortsatt hadde gyldighet. 

Spørsmålet har derfor vært forelagt Fylkesmannen i Østfold, som ga slikt svar:  



«Det vises til planveileder for reguleringsplaner, rev. utgave pr. 01/11/01. 

Under punktet reguleringsformål, fritidsbebyggelse på side 30 heter det: Hyttefelt kan være 

større bygge- og anleggsarbeider som forutsetter regulering etter plan- og bygningsloven §23 

nr. 1. Kommunen kan også etter vurdering regulere av eget tiltak.  

 

Reguleringsplan er nødvendig for å endre tidligere disposisjonsplan fastsatt i medhold av § 82 

i bygningsloven av 1965. 

 

Fylkesmannen kan ikke se at ny veileder til pbl av 2008 regulerer forholdet nærmere. 

Kommunen må også vurdere hvorvidt det er etterfølgende planer som får følger for 

rettsvirkningene av dispensasjonsplanen.» 

 

Disposisjonsplanen samsvarer med gjeldende arealdel til kommuneplanen som viser området 

som nåværende byggeområde fritidsbebyggelse slik at disposisjonsplanen fortsatt er 

gjeldende plan for området.   

 

Gjennom denne disposisjonsplanen har eiendommen atkomst, som er vist som traktorvei/sti, 

fram til parkeringsplass og deretter kjørevei for bil ut av området. Denne planen gjelder foran 

privatrettslige avtaler. Bruk av atkomstveien som kjørevei for bil er derfor i strid med 

disposisjonsplanen.  

 

I følge plan- og bygningsloven § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.  

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 

og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte 

berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

Søknaden er ikke oversendt statlige eller regionale myndigheter da deres saksområder ikke 

anses å bli direkte berørt av en eventuell dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.  

 

Søknadens innhold 

Søkeren begrunner søknaden med at det allerede er gitt rett til motorisert bruk i området ved 

at atkomstveien til eiendommen er vist som traktorvei/sti i disposisjonsplanen. Bruk av bil til 

eiendommen vil derfor ikke innebære noen belastning for området utover det som det allerede 

er adgang til. Det har i «alle» år vært opparbeidet bilvei til nevnte eiendom. Tidligere 

grunneier inngikk i 2002 en avtale om rett til vei til 16 av eiendommene i området, og ga 

tillatelse til opprusting av hytteveien. Veien til søkende eiendom har senere, under nåværende 

grunneier, blitt utvidet og er i dag godt vedlikeholdt.  

 

Søker kan ikke se at det foreligger hensyn som tilsier at det ikke skulle kunne gis 

dispensasjon. Det er av stor betydning for søker å kunne benytte bil fram til eiendommen. 

Eiendommen ligger innerst i hyttefeltet og har således lengst vei frem til hytten. Søker har 

også innrettet seg i forhold til at det er anledning til å bruke bil frem til eiendommen og har 

derfor brukt mye ressurser på å opparbeide veien, noe han selvfølgelig ikke hadde gjort 

dersom han visste at det ikke var anledning til å kjøre bil.   

 

Søkeren er ikke opplyst at det er spesielle naturvernhensyn eller andre hensyn som tilsier at 

det ikke kan gis dispensasjon fra planen slik at det kan kjøres frem til eiendommen. Det er 

snakk om relativt beskjeden bruk, all den tid det gjelder en fritidseiendom.  



 

Vurderinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Gnr. 75 bnr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ga tillatelse til riving av den eldre fritidsboligen og oppføring av ny fritidsbolig 

på eiendommen i januar 2008. Det ble da gitt utslippstillatelse for gråvann fra 

gråvannsfilteranlegg til Øyeren på vilkår om at avstand mellom renseanlegg og kjørbar vei for 

slamtømmebil ikke er mer enn 40 meter.  

 

Grunneieren tok i 2012 opp spørsmålet om veiens status med kommunen som i sitt svar viste 

til disposisjonsplanen og at veien der ikke var regulert til «vei for bil», men som 

«traktorvei/sti», det vil si landbruksvei for landbrukseiendommen og sti for 

fritidseiendommene. Disposisjonsplanen viser at samtlige fritidseiendommer har atkomst til 

«traktorvei/sti». 16 av disse eiendommene ligge sør i området, og 10 eiendommer ligger med 

direkte atkomst til veien som går fram til eiendommen gnr. 75 bnr. 18. Atkomstveien er ikke 

opparbeidet tilsvarende for fritidseiendommene i nord.      

 

Det er nylig etablert en velforening for fritidseiendommene i området. Kommunen har i 

samtaler med leder i foreningen og med søker, anbefalt at det utarbeides ny reguleringsplan 

(detaljregulering) for området som kan ivareta infrastrukturen for fritidsbebyggelsen med 

tilhørende friområder. Da utarbeidelsen av en slik plan medfører større kostnader og er 

tidkrevende, har det ikke blitt satt i gang arbeid med planen.  

 

Hensynene bak bestemmelsen om at veien ikke skal være kjørevei for bil, antas å være 

hensynet til at området skulle benyttes i ferier og fritid til hvile og rekreasjon og at kjøring 

med bil til eiendommene blant annet ville medføre støyplager. Planen viser parkeringsplass 

for biler vest for gårdstunet. Denne plassen er ikke opparbeidet som vist i planen.  

 

Konklusjon: 

 

Kommunen har ikke tidligere vektlagt at planen kun vist atkomst via sti fram til 

fritidseiendommene i området. Dette ble heller ikke vurdert og omtalt i tillatelsen som ble gitt 

til ny fritidsbolig i 2008. Dersom området hadde blitt regulert til fritidsbebyggelse i dag, ville 



det sannsynligvis ha blitt regulert kjørevei for bil fram til eiendommene eller til felles 

parkeringsplasser i nærhet av eiendommene. Rådmannen anbefaler derfor at det gis 

dispensasjon som omsøkt. Denne dispensasjonen vil kun omfatte den del av veien som er 

markert med gult på situasjonskartet mottatt i kommunen 19.2.2013.  

 

 

Spydeberg kommune, 27. mars 2013  

 

 

 

Geir R. Johannessen 

Rådmann  

 

Rett utskrift 12.04.2013 

 

 

 

__________________________ 
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Vedlegg 1 Billedarkiv 

 

 

 

Forsidefoto:  
Landskapsbilde, tatt fra vannkanten ved Granodden mot fylkesvei og planlagt trasé. Fylkesveien ligger 

horisontalt i bildet og i hovedsak godt synlig fra innsjøen. En bil med kjørelys på fylkesveien er 

avbildet i høyre halvdel av bildet. . 
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1. Bakgrunn 
 

Spydeberg kommune har fått tilsagn om sideveismidler som kompensasjon for bygging av ny 

E18 i kommunen. Som prioritet for bruken av disse midlene har gang- og sykkelveg 

Spydeberg – Lyseren prioritet 2. Det er utarbeidet forslag til detaljregulering for gang- og 

sykkelveg Hovin skole – Granodden, der Granodden er en badeplass sør i Lyseren. Det betyr 

gang- og sykkelveg mellom Spydeberg tettsted og Lyseren.  

 

Trasé for gang- og sykkelveg Hovin skole – Lyseren ble varslet etter plan- og bygningsloven 

helt til Hallerudstranda i både 2007 og 2012.  

 

Traseen mellom Granodden og Hallerudstranda er på grunn av fjell og vassdrag den mest 

kostbare etappen per meter mellom Spydeberg tettsted - Hallerudstranda. Det er et lokalt 

ønske om bygging av traséen helt fram til Hallerudstranda, og Komiteen for miljø, plan og 

teknikk, Spydeberg, vedtok ved 1.gangs behandling av planforslaget for Hovin skole – 

Granodden 26.09.2013 å videreføre planarbeidet for strekningen Granodden – 

Hallerudstranda.  

 

 

 

 
Oversiktskartet viser planområdets beliggenhet ved Lyseren. Planområdet er i Lystadvika fra 

badeplassen Granodden i øst til Hallerudstranda i vest. Kotene angir 5 meter.  
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2. Planformål og – område  
 

2.1 Formål og planavgrensning 

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelveg mellom de to 

badeplassene Granodden og Hallerudstranda ved Lyseren. Gang- og sykkelvegen skal legges 

langs fylkesvei 202 til eksisterende avkjørsel til Hallerudstranda. Det tas forbehold om andre 

traséføringer enn langs eksisterende adkomstveg til Hallerudstranda. I planområdet er tatt med 

hele den eksisterende parkeringsplassen for badeplassen Hallerudstranda samt de deler av 

gjeldende reguleringsplan for Hallerudstranda som skal omreguleres inntil parkeringsplassen 

og adkomstvegen. Det tas i dette planarbeidet ikke sikte på å erstatte hele gjeldende 

reguleringsplan for Hallerudstranda da nye tiltak der vil kunne komme som en følge av det 

pågående arbeidet med ny kommuneplan.  

 

Det kombinerte hytte- og boligfeltet sørvest for Granodden er tatt med i planområdet siden 

dette feltet blir fysisk berørt uansett hvilken side for traséen som velges. Ved trasé syd for 

fylkesveien må det i planarbeidet avklares blant annet ny adkomst for flere eiendommer.  

 

Den planlagte strekningen med gang- og sykkelveg Granodden - adkomstvegen til 

Hallerudstranda er ca. 1,1 km. Det er beregnet 13 meter på hver side av fylkesveien og 

fylkesveiens bredde 7 m inkludert 0,5 m veiskulder på hver side. Planområdets lengde er ca. 

1,3 km. Planområdet er ca. 60 dekar inkludert parkeringsplass for Hallerudstranda. 

 

Den planlagte traseen skal knyttes til den planlagte gang- og sykkelvegen strekningen Hovin 

skole - Granodden.  

 

Det er lite tilgjengelige landarealer langs deler av strekningen Granodden – Hallerudstranda. 

På landsiden er det fjell i dagen, beite/dyrka mark og bebyggelse. På sjøsiden er det ikke 

mulig å anlegge en gang- og sykkelveg uten utfyllinger og/eller sprenging av fjellmasser.  

 

 

 

 

 

 

 
Den svarte      

stiplede  

linjen viser 

plan-

områdets 

ytter-

grense.  

 

Planområdet er avgrenset slik at det omfatter begge sider av fylkesvei 202, men gjennom 

prosessen fram til 1.gangs behandling av et planforslag skal utredningene og 
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konsekvensvurderingen avgjøre 1) om gang- og sykkelvegen skal skifte side langs fylkesveien 

eller bare legges på en side og 2) hvor fylkesveien skal krysses for gående og syklende. Det 

tas i det videre arbeidet utgangspunkt i en løsning som innebærer trasé på sydsiden av 

fylkesvei 202.  

 

3. Overordnede rammer og premisser for arbeidet 
 

3.1 Om forholdet til konsekvensutredning 

 

Gang- og sykkelveg på strekningen langs fv. 202 Granodden – Hallerudstranda er delvis i tråd 

med samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan for Spydeberg, både satsing på grønn 

kommune, folkehelse, naturopplevelser og utbygging av gang- og sykkelvegnettet til 

friområdene. Gang- og sykkelveg på strekningen langs fylkesvei 202 er ikke innarbeidet i 

gjeldende kommuneplan arealdelen.  

 

Tiltaket er ikke nevnt i vedlegg II over tiltak som alltid skal konsekvensutredes i §2 i Forskrift 

om konsekvensutredninger. Gang og sykkelveg på strekningen hører derfor inn under 

forskriftens §3; planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften §4. I §4 nevnte forskrift gis 

kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er flere av disse 

kriteriene som tiltaket i dette området kan komme i konflikt med: 

 Bokstav b) naturtyper eller truede arter eller deres leveområder 

 Bokstav c) større naturområder eller viktige vassdragsområder som ikke er avsatt til 

utbyggingsformål i overordnet plan 

 Bokstav i) befolkningens helse 

  

Som en del av disse kriteriene faller 100 meters byggeforbudssone i hht. plan- og 

bygningsloven under flere av dem, f.eks. natur- og vassdragsområde. Det vurderes derimot 

ikke å være av så vesentlig karakter at det faller inn under bokstav a) i forskriften om særlig 

verdifulle landskap.  

 

 

3.2 Overordnede føringer og planer  

 

3.2.1 Nasjonale og regionale mål, normaler og retningslinjer  

En rekke lover, forskrifter og annet regelverk gir rammer for planarbeidet. De viktigste er:   

 

 Plan- og bygningsloven  

o Plan – og bygningsloven §1-8 pålegger spesielle hensyn i 100-metersbeltet 

langs sjø og vassdrag. 

 Kulturminneloven 

 Naturmangfoldloven 

 Forurensningsloven  

 Vannressursloven 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

 Håndbøker fra Statens vegvesen:  
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o Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder – en normal med ulike krav 

til avstand mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Dersom det er kortere 

avstand enn kravet, må det settes opp godkjente rekkverk med minsteavstand 

mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg.  

o Håndbok N001 Veg- og gateutforming – en normal med krav til utforming av 

kjøreveg og gang- og sykkelveg. 

o Håndbok V122 Sykkelhåndboka : utforming av sykkelanlegg – en veileder 

som beskriver ulike stedstilpassede løsninger. Den er kun veiledende, og 

normalene gjelder foran sykkelhåndboka.  

 For høyspentanlegg: NR 2008 – VER 2.4 / 2011, HS distribusjonsnett luft – 

Avstandskrav. 

 

3.2.2 Gjeldende planer 

Overordnede planer gir rammer for eller forankring av planarbeidet. De viktigste er: 

 Fylkesplan Østfold mot 2050 

Fylkesplanen har mål om handling for folkehelse, verdiskaping og miljø.  

 Kommuneplan Spydeberg 2007 – 2020 Samfunnsdelen  

Spydeberg kommune har som målsetting: 

o å sikre innbyggerne god og miljøvennlig tilgang til kommunens friområder og 

friluftsområder.  

o å satse på ytterligere utbygging av gang- og sykkelvegnettet.  

o å legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser  

 Kommuneplan Spydeberg 2007 – 2020 Arealdelen 

o Det er 100 meters byggeforbudssone langs Lyseren inntil det foreligger 

reguleringsplan for ønskede tiltak.  

 Kommunedelplan for vannforsyning og vannmiljø 2004 – 2020 

 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011 – 2022  

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2020 

 

Den planlagte reguleringsplanen for gang- og sykkelveg Granodden – Hallerudstranda skal 

erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Hallerudstranda/Hallerud. En eventuell gang- 

og sykkelvegen på sjøsiden på eiendom gnr. 65 bnr. 20, vil erstatte deler av en 

reguleringsplan der Granodden inngår.  

 

4. Aktuelle temaer og utredningsbehov  
 

Det vil samtidig med sluttbehandling av revidert planforslag i kommunen eller etter 

godkjenning av reguleringsplanen bli gjennomført en anslagsprosess med mer nøyaktig 

beregning av anleggskostnader for opparbeidelse av gang- og sykkelvegen. Det vil ved den 

politiske behandlingen bli lagt fram kostnadsoverslag over anleggskostnadene.  

 

Håndbok V712 fra Statens vegvesen har en metodikk og tilnærmingsmåte som vil bli brukt 

for konsekvensutredningen i saken. Denne metodikken vil sikre en systematikk som gjør 

konsekvensvurderingen mer lesbar, tydelig og målbar.  

 

Vurderingen av konsekvenser skal skje ved sammenligning med 0-alternativet som er dagens 

situasjon og den utviklingen som er sannsynlig ut fra denne. Hvilke temaer og forhold som 
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skal konsekvensutredet er kort beskrevet i kapittel 3.1. Under er alle utredningstemaene og 

eksisterende forhold beskrevet for å kunne vurdere konsekvenser av tiltaket, avbøtende tiltak i 

planområdet og influensområdet.  

 

4.1 Prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

 

I kapittel 4.2 er alle utredningstemaene beskrevet siden planprogrammet skal beskrive alle 

forhold som skal utredes. Det er ikke satt skille mellom temaer som skal konsekvensutredes 

og ikke, da samme metodikk vil bli mye brukt. Hvilke temaer som er pliktig å 

konsekvensutrede, vil også bero på hvilket sidevalg man tar for traséen siden det er flere og 

større konflikter med en trasé på sjøsiden.  

 

Håndbok V712, Statens vegvesen, skiller mellom prissatte og ikke prissatte konsekvenser. 

Konsekvenser kan være både ikke-prissatte og prissatte da det avhenger av konfliktgrad, og 

tiltakshaver har derfor valgt i planprogrammet å ikke skille vesentlig mellom dem. De antatt 

ikke pris-satte konsekvensene i tiltaket er:   

 Estetikk og landskap 

 Naturmangfold 

 Kulturminner 

 Friluftsliv 

 Trafikksikkerhet 

 

Prissatte konsekvenser er forhold som følge av tiltaket, som kan beregnes i tall: 

 Sprengning av fjell, utfylling av masse 

 Flytting av høyspent og lavspent, flytting av andre ledninger/kabler 

 Opparbeiding av selve gang- og sykkelvegen 

 Håndtering av overflatevann  

 Innløsning av privat eiendom evt. ekspropriasjon 

 Flytting av adkomstveg(er) og evt. bygninger 

 

4.2 Utredningstemaer og vurdering av konsekvenser 

 

Tiltaket gang- og sykkelveg faller ikke under tiltak som alltid skal konsekvensutredes, jf. 

Forskrift om konsekvensutredninger §2. Tiltakets konfliktgrad og konsekvenser skal derimot 

vurderes ut fra de stedlige forholdene, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§3-5. De 

stedlige forholdene i planområdet beskrives derfor kort i kapittel 4.2.1-4.2.9. På bakgrunn av 

dette gis en samlet vurdering og opplisting av utredningsbehov og - metoder i kapittel 4.2.10.  

 

4.2.1 Løsmasser, estetikk og landskap 

Den påtenkte traséen ligger i strandsonen innenfor 100 meters byggeforbudssone. Avstanden 

til Lyseren fra eksisterende fylkesveis veiskulder er inntil ca. 4 meter. Den maksimale 

avstanden fra Lyseren er ved start og stopp av traséen. Ved det vestligste punktet er det 

verken synlig fra vassdraget eller innenfor 100 meter. For øvrig er traséen og fylkesveien 

svært synlig langs vassdraget.  
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Planområdet veksler fra ca. 161 m.o.h. vannflate Lyseren opp til ca. 170 m.o.h. på land. De 

høyeste terrengtoppene syd for planområdet er rundt 175-180 m.o.h.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Badeplassen Granodden øst 

og nord for /i planområdet; en 

sandstrand og svaberg. 

Landskapet rundt er 

kjennetegnet ved svært lave 

høyder, dyrka mark og skog.  

 
 

Løsmassene er både marine avsetninger, tynne hav-/strandavsetninger, tynn morene, bart fjell 

/ stedvis tynt dekke. Løsmassenes infiltrasjonsevne er fra dårlig/ingen der det er bart 

fjell/stedvis tynt dekke til god/høy der det er marine strandavsetninger. For øvrig er det 

middels eller lavt. Grunnvannspotensiale er kun registrert der det finnes marine 

strandavsetninger.  

 

 
Ved Hallerud og vest for Dalenabben er det tynnere lag hav-/ strandavsetning. Vest i planområdet 

m.m. er det marin strandavsetning (mørkeblått). Midt i planområdet er det mye bart fjell og stedvis 

tynt dekke. Øst i planområdet ved Granodden er det tynnere lag med morene.  
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Det er dyrking av korn mellom gården Lystad og fylkesvei 202. Det er videre beite og dyrking 

av gras/engvekster mellom gården Dalen og fylkesvei 202. Landskapet rundt Lyseren, 

herunder planområdet, er preget av slak helling opp fra Lyseren. Landskapsrommet som 

planområdet er en del av, er derfor avskåret ved skogbevokste eller oppdyrkede lave høyder 

rundt Lyseren.  

 

 
Oversiktskart med 5 meters koter, vegnett, skog (lysegrønt), dyrka mark/gress/beite (lysegult) og felt 

med hytte-/husbebyggelse (rosa). Bygninger er markert som grå rektangulære objekter.  

 

4.2.2 Naturmangfold og naturmiljø 

Innsjøen Lyseren dekker 7,5 km
2
, og nedslagsfeltet er 28 km

2
. Vannvolumet er 65 millioner 

m³, og største dybde er 50 meter. Vannflaten ligger på 162 m.o.h. Det er ni øyer i innsjøen, og 

kjente vannlevende virveldyr er karpefisker, abbor, gjedde, ørret og kreps. Av områder som er 

viktige fokus for utredning innen naturmangfold er både Lyseren med dets strandsone og 

akvatiske liv og miljø, og naturtyper og leveområder for arter på land. Spesielt i det akvatiske 

miljøet er edelkreps. Edelkreps kan bruke akvatiske deler av strandsonen i planområdet. I 

både Glomma – og Haldenvassdraget har signalkreps spredd seg. Lyseren kan bli en refugie 

for edelkreps i Norge om ikke signalkrepsen sprer seg til Lyseren.  

 

Fra basen til Miljødirektoratet, www.naturbase.no , vises beiteområde for siland vest i 

planområdet. Lyseren er leveområde for makrellterne (sårbar), fiskemåke (nær truet), stær 

(nær truet), hettemåke (nær truet) og toppdykker (nær truet). Det er kjent at Lyseren blir brukt 

som leveområde for andre ender og vannfugler, og takrørskog og annen takrørskog i 

vannkanten i Lyseren blir brukt som næringsområde for fuglene.  
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Utenfor planområdet langs Lyseren er det registrert MIS-lokaliteter der høgstaudeskog og 

lågurttype inngår. Eldre lauvsuksesjon og svartorsumpskog er registrert langs Lyseren.  

 

 

 
Utsnitt fra naturbase.no over naturmangfold viser flere registrerte områder og arter.  

 

4.2.3 Kulturminner og - miljø 

Arkeologiske registreringer er foretatt til vanns og på land av Norsk Maritimt Museum og 

Fylkeskonservatoren i Østfold. Det har avdekket et mindre gravminne vest i planområdet på 

land, 12,5 meter fra fylkesvei 202. Det er utover dette ikke registrert nyere eller eldre 

kulturminner eller – miljøer i planområdet.  

 

4.2.4 Friluftsliv  

Det er to statlig sikrede områder for friluftsliv som delvis inngår i planområdet: 

 Granodden, 7,9 dekar, gnr. 65 bnr 20. Verdi: Svært viktig. Lokale brukergrupper, mye 

brukt i badesesong. Grunneier: Spydeberg kommune.  

 Hallerud bad, 29 dekar, gnr. 63 bnr. 6, 9 og 10 samt gnr. 64 bnr. 5. Sistnevnte 

eiendom, 64/5 eies av Spydeberg kommune, og de tre øvrige eies av Staten. Verdi: 

Svært viktig. Regionale brukergrupper, mye brukt i badesesong.  
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De to friluftsområdene i Lystadvika, Hallerud bad i vest og Granodden i øst, i blå skravur. 

Kilde: naturbase.no . I avgrensningen for Granodden framgår av databasen til 

Miljødirektoratet mer areal enn det som er regulert til frilufts- eller friområde. Arealet vest 

for kommunens eiendom, gbnr. 65/20, er i hovedsak ikke regulert til frilufts-/friområde. 

  

4.2.5 Trafikk og trafikksikkerhet  

Årlig døgntrafikk (ÅDT) er et gjennomsnitt for trafikk gjennom døgnet. På fylkesvei 202 er i 

planområdet er ÅDT i år 2008 målt til 1250, og den er beregnet til 1947 i år 2025. 

Tungtrafikkandelen er beregnet til ca. 10% av årlig døgntrafikk. Fartsgrense på strekningen er 

80 km/t.  

 

Det er ikke registrert drepte, meget alvorlig skadet eller alvorlig skadede i trafikken på 

strekningen. Det er kun registrert tre ulykker på fv. 202 i planområdet; to ulykker i september 

med hhv. 2 og 1 lettere skadd ved utforkjøringer, og en ulykke i juli uten skadede der en 

fotgjenger var involvert. Det er ikke registrert andre ulykker eller skader i Statens vegvesen 

sin database over trafikkdata i planområdet.  

 

Fylkesvegen er stedvis smal og uoversiktlig slik at det for myke trafikanter kan kjennes utrygt 

å ferdes der. Strekningen er i dag brukt av myke trafikanter for sykling og gåing, både de som 

bor i området, fra gjester på badeplassene ved Lyseren, rekreasjonssykling og treningssykling.  

 

Det er ingen busslommer eller busstopp på strekningen.  

 

4.2.6 Landbruk og jordvern 

To grunneiere syd for fylkesvei 202 kan bli berørt på fulldyrka jord om traséen legges syd for 

fylkesveien. Det er gnr. 64 bnr. 1 og gnr. 65 bnr. 2. Det antas å kunne bli berørt med hhv. ca. 

33 og 55 meter langs fylkesveien. Det antas at konsekvensene for landbruksdrift er relativt 

lave. 
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4.2.7 Bebyggelse 

Det er hytter og faste boliger langs traséen spesielt midt i og øst i planområdet på landsiden, 

og det er en hytte og flere private brygger/strandarealer på sjøsiden. Spydeberg kommune eier 

et mindre areal på sjøsiden, dvs. friområdet Granodden og store deler av arealet i vest 

friluftsområdet Hallerud bad med parkeringsplass og skog mot Lyseren. Den vestlige delen 

av planområdet er relativt lite bebygd med unntak av teknisk infrastruktur.  

 

4.2.8 Drikkevannskilde og forurensning til vassdrag 

Vannvolumet i Lyseren er 65 millioner m³. Største dybde er 50 meter. Vannflaten er 161-162 

m.o.h. Nedslagsfeltet er 28 km², der planområdet inngår i den sydligste delen av Lyseren.  

 

Lyseren er hoveddrikkevannskilde for Hobøl og Spydeberg kommuner. Oversikt fra år 2002 

over brukerne av Lyseren som drikkevannskilde, er gitt i tabell 1. Antall innbyggere som får 

drikkevann fra Lyseren er i dag totalt ca. 7000. Økningen skyldes økning i folketallet i de to 

kommunene. Det er beregnet at Lyseren vil gi drikkevann til enda flere innbyggere i årene 

fremover som følge av befolkningsvekst og utvidelse av dekningsområde. 

 
Tabell 1. Oversikt over vannverk og vannforsyning fra Lyseren, 2002. Kilde: Kommunedelplan 
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 øst for Haukenestangen.  

 

Nedslagsfeltet til Lyseren berøres av planforslaget. Videre viser Nasjonal grunnvannsdatabase 

fra Norges geologiske undersøkelser at det ikke er grunnvannspotensiale i løsmassene på 

strekningen.  

 

Konsekvensene av forurensning til drikkevannskilden vil kunne få konsekvenser for 

brukernes helse og/eller kostnader knyttet til rensing.  

 

4.2.9 Risiko- og sårbarhet 

I planområdet inngår høyspent som krysser fylkesveg 202 vest i planområdet. Det er videre 

lavspent langs fylkesveien, hovedsaklig på sydlig side. Det er høyspent, lavspent, fibernett, 

VA-ledninger og andre ledninger og kabler i grunnen.  

 

Det er ikke registrert skred- eller erosjonsfare i området, men utfyllinger i innsjøen forutsetter 

tilstrekkelig stabilitet. Geoteknisk analyse må utføres ved sidevalg sjøsiden.  
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Risiko- og sårbarhet inngår i flere av de ovenfornevnte temaene, f.eks. forurensning til 

Lyseren. Forurensning til Lyseren som følge av ny gang- og sykkelveg, må vurderes. 

Håndtering av overflatevann må utredes.  

 

4.2.10 Samlet vurdering av utredningsbehov – og metoder 

Konsekvensene av tiltaket vil være forskjellig ut fra valg av trasé for gang- og sykkelvegen. 

Det er i størst grad kryssende konflikter ved en trasé på sjøsiden. Forholdene tiltaket kommer 

i konflikt med, vil avgjøre hvor omfattende emnene skal utredes, jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger kapittel 2.  

 

Det skal tas utgangspunkt i en løsning som i hovedsak er på sydsiden av fylkesvei 202, og 

planarbeidet og konsekvensvurdering skal også gi svar på om en gang- og sykkelveg i sin 

helhet skal ligge på sydsiden eller det skal være en kombinasjon. Hvorvidt temaene skal 

konsekvensutredes og hvordan vil derfor bero på hvilket sidevalg som velges, og om det blir 

en kombinasjon av sidene. Det vil også bero på hvilken kombinasjon som eventuelt velges, 

dvs. krysningspunkt og strekning på sjøsiden.  

 

Det er i oppsummeringen i tabell 2 under, ikke skilt mellom temaene som skal 

konsekvensutredes og konsekvensvurderes fordi det i hovedsak vil bli fulgt samme metodikk 

for alle temaene, jf. håndbok 712, Statens vegvesen.  

 
Tabell 2. Oppsummering av konsekvensutredning og – vurdering.  

 
Tema 
 

 
Fokus for utredning  

 
Dagens grunnlags-
materiale 

 
Metode og 
utredningsbehov 

Landskap, 
løsmasser og 
estetikk  

1) Landskapsbildet og  
2) masseforflytning.  

Foto. Befaringer. 
Grunnlagskart.  
 

1) Landskapsanalyser ved 
illustrasjoner og/eller foto. 
Beskrivelse av kontraster, 
linjer m.fl.  
2) Masseberegning.  
 

Naturmangfold og 
naturmiljø 

Rødlistearter og deres 
leveområder. 
Naturtyper. Virkning på 
økosystem i Lyseren.   

www.naturbase.no  
 
www.artsdatabanken.no  
 
Lokalkunnskap og 
feltregistreringer. 
Naturmangfoldrapport 
fra WKN Naturkart for 
strekningen Hovin skole 
– Granodden.  

Vurdering etter 
Naturmangfoldloven §§8-
12. Eventuelt supplere 
eksisterende registreringer 
med supplerende 
registrering med 
konsekvensvurdering ut fra 
planlagt tiltak.  
Bruke kommunens 
naturtypekartlegging fra 
2014.  

Friluftsliv og statlig 
sikrede 
friluftslivområder 

Granodden og Hallerud 
bad. 
Konsekvenser for 
beboere langs traséen. 
 

www.naturbase.no  
Foto. Kart.  

Vurdere arealinngrep ifht. 
brukere av friluftsområdene 
og beboere, bl.a. evt. 
redusert tilgang til Lyseren. 
Arealinngrep i 
friluftslivsområdene.  

Bebyggelse Hytter. Hus. Brygger. 
Andre bygninger.  

Grunnlagskart. Befaring.  Arealinngrep i m
2
. 

Konsekvenser for 
funksjonalitet og verdi for 
beboere og eiere. 

Drikkevannskilde Drikkevannskvalitet. Målinger av drikkevann i Teknisk analyse, basert på 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
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og forurensning Rensemuligheter ifht. 
eventuell forurensing.  

ordinær drift for 
vannverkene.  

erfaringsgrunnlag fra 
annen vegplanlegging. 
Vurdere/måle vannkvalitet 
før tiltaket om tiltaket 
legges helt eller delvis på 
sjøsiden. Vurdere evt. 
rensemuligheter.  

Kulturminner og – 
miljøer 

Automatisk fredede 
kulturminner.  

Askeladden, 
Riksantikvarens 
database.  

Arkeologiske registreringer 
og utgravinger etter behov.  

Landbruk og 
jordvern 

Reduksjon av dyrka 
mark. Landbruk. 

Grunnlagskart. Arealinngrep. Andre 
konsekvenser som 
reduserte driftsavkjørsler 
m.m. 

Trafikk og 
trafikksikkerhet 

Valg av løsning for 
gang- og sykkelveg.  

Håndbok N001, N101, 
og V122 fra Statens 
vegvesen. Trafikkdata 
fra Statens vegvesen, 
www.vegvesen.no .  
 

Vurdering av frisikt og 
oversikt for alle trafikanter 
ved krysningspunkt, og sett 
i forhold til eksisterende 
forhold og nye avkjørsler 
o.a., jf. håndbøker fra 
Statens vegvesen 

Risiko- og 
sårbarhet 

Høyspent, lavspent, 
VA-ledninger og andre 
kabler /ledninger.  
Håndtering av 
overflatevann.  
Andre forhold nevnt 
under andre temaer, 
som forurensning osv. 
Stabilitet i jordmasser.  

Kart og databaser. 
Befaring.  

Konflikter i felt mellom 
planlagt trasé og 
eksisterende forhold.  
Beskrive løsning og 
vurdere kvalitet av foreslått 
håndtering av 
overflatevann.  
Evt. geoteknisk analyse av 
stabilitet.  
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  

 

Kostnaden for bygging av gang- og sykkelvegen er estimert til ca. 7,5 millioner kroner inkl. 

mva. Flytting av høyspentledning og nettstasjon samt sprenging av fjell vil øke kostnadene. 

Ved sluttbehandling av planen vil det bli utført en mer nøyaktig kostnadsberegning.  

 

5. Valg av løsninger for gang- og sykkelveg  
 

5.1 Grunnlag for standardvalg 

 

De viktigste dokumentene for vurdering av løsning for gang- og sykkelveg er Håndbok N001 

Veg- og gateutforming og Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. Begge er 

normaler fra Statens vegvesen. Videre gir Sykkelhåndboka, en veileder fra Statens vegvesen, 

råd og tips.  

 

Trafikkskillet er avstand mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Ved fartsgrense 70 km/t 

eller 80 km/t bør iflg. Håndbok N101 trafikkskillet være minst 3 meter. Dersom trafikkskillet 

skal være smalere, skal godkjent rekkverk eller annet godkjent fysisk trafikkskille settes opp.  

 

En løsning som innebærer gang- og sykkelveg med bruk av rekkverk, kan være en dårlig 

løsning sett ut fra trafikksikkerhet. Det er en løsning som derfor kun kan brukes på kortere 

delstrekninger.  

http://www.vegvesen.no/
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Bredden av gang- og sykkelvegen kan være 2,5-3,5 meter avhengig av mengde trafikk. Ved 

trafikkmengde på gang- og sykkelvegen på <15 gående og <15 syklende per time kan gang- 

og sykkelvegen være 2,5 meter bred. Skulderkantene kan være 0,25-0,5 meter. Tverrprofilen i 

plansaken vil tilstrebes bredde 2,5 meter gang- og sykkelveg og 0,25 meter skulderkant på 

begge sider, evt. den ene siden ved bruk av rekkverk.   

 

I planarbeidet vil hovedløsning være type 1 i figuren under. Løsningen innebærer 

skulderkanter på hver side av veg og 3 meter grøft som trafikkskille mellom gang- og 

sykkelveg og fylkesveg.  

 

 

 

 

 

 

Type 1 beskriver løsning ved grøft som 

trafikkskille. Avstanden for trafikkskillet, a, 

skal være minst 3 meter.  

 

 

 

 

 

Type 2 beskriver løsning ved opphøyd rabatt 

med kantstein som trafikkskille. Denne 

løsningen er kun tillatt ved fartsgrenser 

lavere enn 70 km/t.  

 

 

 

 

 

 

Type 3 beskriver en løsning med fysisk skille 

som trafikkskille. Det fysiske skillet kan være 

autovern eller betong. Avstand fra veiskulder 

til veiskulder kan være 0,9 meter.  

 

 

 

 

 

 

Type 4 beskriver en løsning med delvis 

opphøyd rabatt med kantstein mot kjøreveg, 

som trafikkskille. Denne løsningen er kun 

tillatt ved fartsgrenser lavere enn 70 km/t.  

 

 



16 

 

Løsning 3 er med godkjent rekkverk som trafikkskille, og er mindre arealkrevende enn 

løsning 1. Løsning 3 er antagelig eneste mulige løsning langs deler av bebyggelsen øst i 

planområdet om traséen skal være syd for fylkesvegen. Dette begrunnes med lite arealer 

tilgjengelig. Det samme kan vurderes av kostnadshensyn i vestlige deler av planområdet der 

fjell må sprenges.  

 

Dersom gang- og sykkelvegen skal bygges nord for fylkesveien, vil det innebære utfylling i 

innsjøen Lyseren på mesteparten av strekningen.  

 

Løsning 2 og 4 over, er uaktuelle da fartsgrensen på fylkesveien er 80 km/t.  

 

Det kan vurderes i vest der fylkesveien fører inn i skogen, å lage turveg/-sti gjennom skogen 

til friluftsområdet Hallerudstranda.  

 

5.2 Trasévalg for gang- sykkelveg  

 

I planprosessen skal det før valg av trasé til politisk 1.gangs behandling av et planforslag, 

utredes i tilstrekkelig grad og velges trasé på bakgrunn av vurdering av konsekvenser og 

berørte parters innspill. Varsel om oppstart av planarbeidet innbrakte relativt mange 

synspunkter på at landsiden er det beste alternativet, og det fremstår som den mest 

skånsomme løsningen sett ut fra kjente forhold og konsekvenser. Det skal derfor tas 

utgangspunkt i en løsning på landsiden.  

 

Områder på sjøsiden kan bli inkludert i den endelige planen gjennom delstrekning på sjøsiden 

eller at områder nord for fylkesveien av andre grunner kan være ønskelig å ta med. 

 

5.3 Valg av løsning for kryssing av fylkesvei 202 

 

 
De mørke pilene viser alternative krysningspunkter for ny gang- og sykkelveg på strekningen 

Granodden – Hallerudstranda.  

 



17 

 

En løsning der gang- og sykkelvegen i hovedsak er på landsiden, vil innebære kryssing av 

fylkesveg 202 for gående og syklende til Hallerudstranda.  

 

Det er naturlig for en strekning på ca. 1,1 km å velge ett krysningspunkt av hensyn til 

trafikkavvikling og trafikksikkerhet for alle trafikanter. I planarbeidet skal det tas 

utgangspunkt i fem alternativer til krysningspunkt; ved endene av planområdet, ved 

Dalenabben, i skogen vest i planområdet eller den tidligere kiosken, se kartfigur over.  

 

6. Planprosess og framdrift  
 

Spydeberg kommune ønsker en ganske rask planprosess for gang- og sykkelvegen på 

strekningen Granodden – Hallerudstranda. Natur, Utvikling & Design v/ Lisbet Baklid er leid 

inn for å utarbeide plan.  

 

Følgende framdriftsplan skisseres: 

 

 

Milepæl 

 

Tid 

 

1.gangs behandling av forslag til planprogram 

 

April 2014 

 

Offentlig ettersyn forslag til planprogram 

 

April - juni 2014 

 

Vedtak av planprogram 

 

Oktober 2014 

 

Arkeologiske registreringer og rapportering 

 

Sommer – høst 2014 

 

1.gangs behandling av forslag til reguleringsplan 

 

Februar 2015 

 

Offentlig ettersyn reguleringsplan 

 

Februar/ mars/april 

2015 

 

2.gangs behandling av reguleringsplan 

 

Juni eller august 2015 

 

Endelig vedtak i kommunestyret 

 

August/september 2015 

 

Kunngjøring av vedtak 

 

September 2015 

 

Klagefrist over 

 

Oktober 2015 
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VEDLEGG 1 BILLEDARKIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På nordsiden av fylkesveien i øst ligger friluftsområdet Granodden. En trasé her vil gå på 

bekostning av friområdets areal. Den røde, lille bygningen er et offentlig toalett.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adkomstveg som må flyttes, om traseen legges på sydsiden av fylkesveien.  
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Like vest for Granodden er det flere private brygger og et skur nord for fylkesveien. I midten 

av bildet er det en smal kantsone mot innsjøen. Den eneste hyttebebyggelsen nord for 

fylkesveien sees i høyre billedkant. Beite syd for fylkesveien i bildet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Høyspentmast og lavspentmast på sydsiden av fylkesveien. Strømførende ledninger over 

fylkesveien 
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Den private hytta nord for fylkesveien er en del av landskap og bebyggelse ved Lyseren.  

 

 

 
 

Kantsone mellom fylkesvei 202 og Lyseren. Gården Hallerud i bakgrunnen vest for Lyseren.  
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Smal kantsone med svartor, gran og bjørk mellom Lyseren og fylkesveien.  
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Smal kantsone nord for fylkesveien og fjell langs fylkesveiens sydside.  

 

 
 

Den tidligere kiosken nord for fv. 202 ligger på eiendom gnr. 64 bnr. 1 og er i privat eie. Vest 

for kiosken danner tett skog en vegg i landskapet mellom fylkesveien og Lyseren. Inne i 

skogen er det høyspentledning i luft i nord-sør-retning som krysser fylkesveien.  
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VEDLEGG 2 OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER OG 

INNSPILL  

Utarbeidet: 22.09.2014 av Lisbet Baklid 

Det kom uttalelser fra 12 avsendere til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. To av 

dem kom etter høringsperioden og innspillsfasen. Oppsummeringen av høringsuttalelsene er gitt under 

med planfremmers kommentar i kolonnen til høyre.  

En del av kommentarene knytter seg til planprogrammet, og andre kommentarer knytter seg til 

utarbeidelse av et planforslag. Der synspunktene knytter seg til et planforslag, vil planfremmer komme 

tilbake til hvordan disse er hensyntatt når planforslaget er ferdig. En kommentar som ”Synspunktet tas 

med videre i planarbeidet”, betyr at planfremmer kommer tilbake med kommentar når planforslaget er 

ferdig og alle vurderinger er gjort.  

Avsender, dato Kommentar Vår kommentar 

1. Fylkesmannen i 

Østfold, datert 

06.06.2014 

A. Som grunneier av friluftsområdene: 

1. Varig omdisponering av statlig sikrede 

friluftsområder skal i prinsippet ikke skje, 

men i unntakstilfeller kan det likevel skje, 

jf. DN-håndbok 30-2011. De er to av dem 

i planområdet; Granodden og 

Hallerudstranda. FM i Østfold gir signaler 

om at tillatelse til omdisponering i dette 

tilfellet kan påregnes om det skulle være i 

tråd med formålet for friluftsområdet/-ene.  

2. En evt. turvei gjennom skogen til 

friluftsområdet Hallerudstranda bes lagt 

mest mulig sammen med kraftlinja som 

går mot nord, slik at inngrepene samles 

mest mulig. Om dette ikke er mulig, ber de 

om en beskrivelse av størrelse på 

nødvendige inngrep og hva slags type 

vegetasjon som må fjernes for å få det til.  

 

1. og 2: Synspunktene tas 

med i det videre planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

B. Innspill som fagmyndighet: 

1. Nærheten til Lyseren må vurderes nøye. 

De viser til pbl § 1-8 der det er beskrevet 

at det skal tas spesielt hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser innenfor 100 meter fra 

vassdrag.  

2. Det er mye beskrivelse i kap. 4.2 i 

planprogrammet. De savner samsvar 

1. og 2.: Det er tatt med en 

del beskrivelse i 

planprogrammet for at 

relevante forhold skal være 

med i det arbeidet som gjøres 

i forbindelse med 

planprogrammet. Det belyser 

i en tidlig fase forhold som er 

relevante for ulike 

interesseparter i fbm. 
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mellom beskrivelse av utredningsbehovet i 

kap.4.2.1-4.2.9 og kap. 4.2.10 da det er 

noe utydelig beskrevet i kap. 4.2.1-4.2.9. 

Det er viktig med klare føringer i 

planprogrammet for å se i ettertid om 

planprogrammet er fulgt i det videre 

planarbeidet.  

3. De har følgende innspill til foreslåtte 

utredningstema:   

- Kap.4.2.1: Illustrasjon av hvordan 

strandlinjen vil se ut om gang- og 

sykkelvegen blir lagt mot sjøen. Det bør 

også vises evt. avbøtende tiltak.  

- Kap.4.2.4: Det er viktig at det blir en 

trafikksikker krysning til begge 

friluftsområdene fra gang- og sykkelvegen 

om den legges på sørsiden. De ber om at 

det utredes.  

4. Generelle innspill: 

- Planen må utarbeides med klar 

henvisning til overordnede kommunale og 

regionale planer samt nasjonal 

styringssignaler. Alle planer skal ved off. 

ettersyn ha en planbeskrivelse. 

- De viser også til pbl § 3-1. Andre temaer:  

* Barn og unge, medvirkning og levekår. 

Det bør belyses hvordan barn og unges 

interesser er ivaretatt. 

* Estetisk utforming, både 

landskapshensyn og god byggeskikk.  

* Universell utforming. 

* Naturmangfold: De viser til 

naturmangfoldloven som ramme for 

planleggingen, både kap. III i loven, samt 

§§8-12. De minner om at vurderingen som 

gjøres skal fremgå, jf. § 7. Eksisterende 

kunnskap om området må framskaffes, og 

det må vurderes om det er behov for 

ytterligere undersøkelser.  

vurderingen av trasé/side i 

fht. fylkesveien, type gang- 

og sykkelveg og 

krysningspunkter, jf. kap.5 i 

planprogrammet. Denne 

beskrivelsen peker på ulike 

momenter som er eller kan 

bli viktige å 

utrede/konsekvensutrede. 

Mengden utredning og krav 

til metode for utredning vil 

variere noe i fht. sjø- eller 

landside, og det anses derfor 

ikke naturlig å beskrive 

utredningsmetode og – behov 

mer spesifikt enn det som er 

gjort i kap. 4.2.10.  

3. Første strekpunkt: 

Illustrasjon er listet opp i 

tabell 2 i planprogrammet.   

Andre strekpunkt: Tas til 

etterretning.  

4.  

Første strekpunkt: Tas til 

etterretning.  

De øvrige strekpunktene: 

Temaene vil bli tatt med i det 

videre planarbeidet. De 

viktigste temaene i fht. 

konsekvensutredning er tatt 

med i tabell 2 i 

planprogrammet.  
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* Samfunnssikkerhet: Områder må 

vurderes i forhold til sikkerhet som 

flomfare, grunnforhold, fare for ulykker 

og annen fare. Det er viktig med 

forebygging av evt. skader. Risiko- og 

sårbarhetsanalyser med beskrivelse av 

avbøtende tiltak kan være egnet.  

* Kartfremstilling: De viser til generelle 

regler og veileder fra MD og nettsider fra 

departementet.  

2. Norges vassdrags- og 

energidirektorat, datert 

13.06.2014 

 

1. Flomfare: Planen berører arealer ut mot 

Lyseren, og det må gjøres en vurdering av 

flomfare og sikkerhet om dette er relevant 

ifht utbygging, jf. byggeteknisk 

forskrift/TEK 10.  

2. Inngrep i eller langsmed vassdrag: NVE 

anmoder om at direkte inngrep i vassdrag 

unngås. Dersom dette ikke er mulig, må 

tiltakene beskrives i planen med hensyn til 

teknisk utforming, mulige konsekvenser 

og avbøtende tiltak i vassdraget mhp. 

biologisk mangfold, friluftsliv, flom, 

erosjon m.v. Eventuelle nye bruer og 

kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, 

dvs. de må kunne tåle en 200-års flom + 

sikkerhetsmargin. De mener det er viktig 

at eksisterende kantvegetasjon tas vare på, 

jf. vannressursloven § 11.  

3. Områder med marine avsetninger – 

kvikkleire: Deler av planområdet ser ut til 

å ligge i et område med marine 

avsetninger, jf. NGU løsmassekart. Før det 

kan planlegges byggetiltak eller 

terrenginngrep i slike områder, må det 

dokumenteres at grunnen er stabil eller lar 

seg stabilisere.  Om det avdekkes 

kvikkleire i et område, må geoteknisk 

ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, jf. 

NVEs veileder nr. 7/2014.  

Kartlagte faresoner skal avmerkes som 

hensynssone på plankartet, jf. pbl § 12-6, 

og tilknyttes bestemmelser som forbyr 

eller setter vilkår for bygging og tiltak, jf. 

1. Stabilitet, risiko og 

sårbarhet er nevnt i tabell 2 i 

planprogrammet.  

2. Synspunktene tas med i 

det videre planarbeidet. 

Planprogrammet legger opp 

til at hovedløsning vil være 

på landsiden, syd for fv. 202.  

 

 

 

 

 

3. Geoteknisk analyse er 

nevnt i tabell 2 i 

planprogrammet.  

De øvrige synspunktene tas 

med i det videre planarbeidet.  
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pbl § 12-7. Nødvendige sikringstiltak må 

reguleres inn, og kan gi grunnlag for å 

vurdere hensynssonen nærmere.  

 

3. Hans Faye, datert 

03.06.2014 

1. Faye er grunneier av eiendom gnr. 65 

bnr. 24 og 25, øst i planområdet.  

2. Faye ser det som svært positivt at 

kommunen planlegger gang- og sykkelveg 

på strekningen.  

3. Av hensyn til de som skal ferdes langs 

traseen, bør anlegget ligge langs 

strandsonen. Faye er imidlertid bekymret 

for redusert bruksverdi for 

strandeiendommene. Dersom det må 

gjøres inngrep der, ber han om at 

funksjonene badeplass og eksisterende 

brygge må opprettholdes. Eiendommene 

må i tillegg sikres adkomst fra gang- og 

sykkelvegen i form av trapper. 

4. Han mener det er lav standard på 

fylkesveien forbi tomtene i området, og 

han mener det er behov for vegutbedring. 

Breddeutvidelse langs innerkurven og 

gang- og sykkelveg på strandsiden, bør det 

være mulig å finne en løsning som ikke 

raserer strandsonen. Med forstøtningsmur 

kan garasjen på gnr. 65 bnr. 7 bli stående, 

og avkjørselen til samme eiendom kan 

justeres.  

5. Han ønsker asfaltbredde på gang- og 

sykkelvegen 2,5 m og rekkverk mot 

fylkesveien for å begrense inngrep. 

Eventuell breddeutvidelse som berører 

strandeiendommene må avsluttes med 

mur.  

1.og 2. Tas til orientering.  

 

 

 

3.-5. Dersom en løsning på 

sjøsiden skulle bli valgt, vil 

strandparsellene forsvinne 

eller må opparbeides ut i 

Lyseren.  

Det tas i det reviderte 

planprogrammet 

utgangspunkt i en løsning på 

landsiden. Det vil for øvrig 

bli lagt opp til løsninger som 

ivaretar samtlige hensyn best.  

Planarbeidet legger ikke opp 

til å ruste opp fv. 202. 

Veivedlikehold kan utføres 

uavhengig av 

reguleringsplan.  

Synspunktene tas med videre 

i planarbeidet.  

 

4. Lyseren 

samarbeidsutvalg, 

v/Arild Hansen, datert 

14.06.2014 

1. Lyseren samarbeidsutvalg (LSU) 

berømmer at saken har kommet på kartet. 

Tilgang til å benytte sykkel er blant det 

offentliges satsingsområder, og de viser til 

Trygg Trafikk og Statens vegvesen.  

1. Tas til orientering.  
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2. En opprustning av fv. 202 vil sikre 

tilgang til Lyseren.  

3. De viser til sitt brev av 09.05.2012 der 

de ber om vurdering av kryssing til høyre 

side når det nærmer seg Lyseren. Før 

Granodden mener de høydeforskjellen kan 

brukes til en planfri kryssing under 

fylkesveien. De mener der videre at det er 

to viktige forhold for at gang- og 

sykkelvegen skal være på strandsiden: A. 

Trafikksikkerhet – mest naturlig å sykle 

langs Lyseren, og B. Miljø – mener det er 

riktig å ha fv. 202 lengst mulig bort fra 

Lyseren på grunn av veisalt som havner ut 

i Lyseren som er en drikkevannskilde.  

4. LSU mener strekningen Granodden- 

Hallerudstranda er den mest farlige 

strekningen sommer som vinter. De mener 

veistandarden ikke holder som fylkesvei, 

og de mener sykkeltrafikken vil øke. De 

mener derfor at denne strekningen må 

prioriteres først, deretter videre til 

Spydeberg.  

5. LSU mener oppdaterte antall som har 

drikkevann fra Lyseren, er høyere enn det 

oppgitte i høringsdokumentene. De mener 

riktige tall er 7000 innbyggere og over 800 

hytter.  

2. Veivedlikehold er ikke en 

del av planarbeidet. 

Hensikten er å bygge gang- 

og sykkelveg.  

3. Synspunktene tas med i 

det videre planarbeidet.   

 

 

 

 

 

 

4. Rekkefølge for utbygging 

må tas i egen økonomisak 

siden investeringene det 

krever, er ganske store.  

 

 

5. Uoffisielle tall fra nyere 

dato er supplert kilden fra 

2002 i det reviderte 

planprogrammet.  

 

5. Arnulf og Irene H. 

Skavås, datert 

15.06.2014 

1. De støtter planlegging av gang- og 

sykkelveg til Hallerudstranda. De mener 

det er den farligste, smaleste og mest 

svingete delen av fylkesveien på 

strekningen Spydeberg – Hallerudstranda. 

De har opplevd nestenulykker.  

2. De mener Granodden blir brukt mye på 

kveld/ettermiddag mens Hallerudstranda 

brukes mye på dagtid.  

3. De har hytte på sørsiden av fylkesveien 

på strekningen, med tilhørende 

strandparsell nord for fylkesveien. 

Strandparsellen er årsaken til at de kjøpte 

1.og 2.: Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

3.og4.: Planprogrammet tar 

utgangspunkt i trasé syd for 

fv. 202. Det legges opp til å 

velge de løsningene som 
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hytta for mange år siden, og parsellen 

brukes mye til forskjellig type rekreasjon i 

sommerhalvåret.  

4. Deler av arealet er eid av private som er 

oppgitt som eid av kommunen i forslag til 

planprogram kap. 4.2.4. Det gjelder de 

skraverte områdene.   

5. Parsellene er små, og deres er ca. 100 

m
2
. De mener at deres opplevde og den 

reelle verdien vil synke betraktelig hvis en 

del av parsellen blir brukt til vei eller fyll-

/støttemasse for vei. De mener videre at en 

gang- og sykkelveg vil øke 

sannsynligheten for at parsellene benyttes 

av forbipasserende i større grad enn nå. 

Nærheten til Granodden gjør at de allerede 

har blitt frastjålet kano, telt og flytebrygge.  

6. Mellom Granodden og Hallerudstranda 

er det til dels bratt ned til Lyseren, og det 

vil være behov for mye oppfylling av 

masser. Vi mener dette vil ødelegge 

verdifullt strandområde om gang- og 

sykkelvegen legges på strandsiden. Deler 

av dagens parkering på Granodden vil 

også da bli ofret.  

7. De ønsker gang- og sykkelveg på 

landsiden på strekningen og en trygg over- 

eller undergang ved Granodden. Blir det 

en løsning på strandsiden regner de med at 

det ordnes god adkomst til 

strandparsellene, skjerming mot innsyn og 

kompensasjon i form av nytt areal for 

arealet som tas til vei.  

ivaretar alle hensyn totalt sett 

på en best mulig måte.  

Deler av de skraverte 

områdene er ikke i 

kommunens eiendom. Det er 

det kun eiendom gnr. 65 bnr. 

20, hvilket fremkommer i 

forslag til planprogram. I 

kartet over friluftsområdet 

Granodden fra 

Miljødirektoratets database 

er imidlertid også noe av det 

private skravert.  

5. og 6.: Det legges i det 

reviderte planprogrammet 

opp til en løsning som skåner 

strandparsellene, dvs. gang- 

og sykkelveg på sydsiden av 

fv. 202.  

 

 

 

 

 

7. Synspunktene tas med i 

det videre planarbeidet. Se 

også vår komm. til punkt 6 

over.  

 

 

6. Kari og Arne Holtet, 

datert 28.05.2014 

1. De eier eiendom gnr. 65 bnr. 2 som er 

en landbruks- og næringseiendom, og de 

har eier- og bruksrettigheter på begge sider 

av fylkesveien. Det samme gjelder helt ut 

til midtstrømslinjen utenfor strekningen 

mellom Granodden og Lystad (bnr. 20), 

som en del av næringsgrunnlaget. 

Skylddeling i 1839, tinglyst skjøte fra 

1. Tas til orientering.  

 

 

 

 



7 

 

1840.  

2. Landbruksarealet sør for fv. 202 er 

delvis beite og delvis eng/gras. På sjøsiden 

er det et juletrefelt som ikke er tilplantet. 

På sjøsiden mot Lystad er det et mindre 

areal som de anser for å være den viktigste 

delen av strandsonen da den benyttes for 

båt og til fritids- og næringsaktiviteter.  

3. I forslag til planprogram s. 10 er det feil 

areal for Granodden, det riktige tallet er 

4,5 dekar, ikke 7,9. Skravert område er 

feil, og det samme gjelder s. 12 om at 

Spydeberg kommune eier store deler av 

landarealet på sjøsiden av fv. 202.  

4. De ønsker en gang- og sykkelveg på 

landsiden av fylkesveien. Det vil bety kun 

en kryssing fra Hovin skole til 

Hallerudstranda. I sitt brev av 25.22.2013 

til kommunen, skisserte de en løsning med 

gangtunnel som kryssing for gående og 

syklende til Granodden, samt at all 

bilparkering kunne skje utenfor 

friluftsområdet Granodden. De mener 

dette vil være trafikksikkert, gjøre inngrep 

i strandsonen unødvendig og være estetisk 

fordelaktig. Evt. negative konsekvenser 

for drikkevann, fritids- og 

næringsaktiviteter ved utfylling kan da 

unngås.  

5. De mener at en trasé på sjøsiden vil 

være ødeleggende for de privateide 

strandparsellene. Det vil gjøre adkomst 

vanskelig til disse. Løsning på sjøsiden vil 

også ”invitere” til bruk av parsellene for 

alle som ferdes på gang- og sykkelvegen.  

 

2. Tas til orientering.  

Det tas i det reviderte 

planprogrammet 

utgangspunkt i gang- og 

sykkelveg syd for fv. 202.  

 

3. Arealet er hentet ut fra 

databasen til 

Miljødirektoratet. Det 

skraverte området skal være 

rett, men Spydeberg 

kommune har ikke regulert 

det private arealet til 

friområde/friluftsområde. 

Eiendom som inngår i 

friluftsområdet, inngår i 

beskrivelse av området i kap. 

4.2.4.  

I forslag til planprogram står 

det at kommunen eier ca. 1/3 

av strandområdet på 

strekningen. Dette er strøket i 

det reviderte 

planprogrammet. Kommunen 

eier vesentlige deler av 

”endene” i planområdet.   

4. Synspunktene tas med i 

det videre planarbeidet.  

5. Det reviderte 

planprogrammet tar 

utgangspunkt i gang- og 

sykkelveg syd for fv. 202.  

7. Solveig og Erik 

Jakobsen, datert 

10.06.2014 

1. De eier boligeiendommen gnr. 65 bnr. 7 

syd for fv. 202 og strandeiendommen gnr. 

65 bnr. 25 nord for fv. 202.  

2. De har innvendinger mot en trase på 

landsiden av fv. 202 med fartsgrense 80 

km/t da det vil berøre deres boligeiendom. 

De frykter at deres dobbelgarasje, 

1. Tas til orientering.  

 

2. Konsekvensene er veid 

opp mot hverandre i fht. 

Sidevalg. Det reviderte 

planprogrammet tar 

utgangspunkt i landsiden. 
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parkering, enkelgarasje og innkjøring må 

rives og/eller flyttes. En slik trase vil ta 

store deler av eiendommen.  

3. De tror ikke forurensning av Lyseren 

blir ulik om traseen legges nord eller syd 

for fv. 202. Landsiden har noen partier 

med fjell slik at tiltaket vil gjøre innhugg i 

naturen.  

4. De ønsker nedsatt fartsgrense på 

strekningen fra 80 til 60 km/t.  

5. I forslag til planprogram s.18 står det at 

en trase i friluftsområdet Granodden vil gå 

på bekostning av friluftsområdets areal. 

De mener at det bare er kratt der som ikke 

benyttes av noen. Det offentlige toalettet 

bør kunne flyttes.  

6. Andre muligheter er å legge gang- og 

sykkelvegen på den eksisterende veien fra 

Haukenes-Sandås-Lystad, og det er 

planlagt parkering krysset Haukenes-

Sandås. Fordelen med bruk av den 

løsningen er at det da unngås store inngrep 

i de fire eiendommene gnr. 65, bnr. 6, 7, 8 

og 9.  

Løsning med rekkverk 

fremfor grøft, skal vurderes 

for å ta hensyn til adkomst og 

garasjer.  

3. Tas til orientering.  

4. Nedsatt fartsgrense er ikke 

en del av planarbeidet. 

5. Tas til orientering. 

Grønnstruktur mot 

fylkesveien i friluftsområdet 

Granodden er av verdi som 

buffer og naturopplevelse.  

6. Det er utarbeidet et 

sykkelnotat som viser 

alternativer til gang- og 

sykkelveg til 

Hallerudstranda. Det er en 

politisk beslutning at 

kommunen ønsker gang- og 

sykkelveg til Hallerudstranda 

langs fv. 202, og det er også 

dette sideveismidlene 

(delfinansiering) er knyttet 

opp til.  

8. Østfold 

fylkeskommune, 

sentraladministrasjonen, 

datert 10.06.2014 

1. Planarbeidet må forholde seg til 

gjeldende fylkesplan. Østfold 

fylkeskommune er i utgangspunktet 

positiv til at kommunen forbedrer 

fremkommelighet på sykkel. Dette er et 

positivt tiltak av hensyn til: Barn og unges 

oppvekstvilkår, klima og miljø samt 

folkehelse. 

2. Formålet er ikke i tråd med 

kommuneplanens arealdel. Østfold 

fylkeskommune stiller seg bak 

vurderingen om av konsekvensutredning 

av de temaene som er nevnt i forslag til 

planprogram.  De mener at 

konsekvensutredningen også bør peke på 

potensiale for lokal massehåndtering, 

deponeringsbehov og evt. 

gjenbrukspotensiale av masser. Det bør tas 

1. Tas til orientering. 

Fylkesplanen er en del av 

rammevilkårene listet opp i 

planprogrammet.  

 

 

2. Tas til orientering. 

 

Synspunktene på 

massehåndtering tas med i 

det videre planarbeidet.  
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stilling til hvorvidt massene skal sorteres 

og hvor ”rene” massene må være for at 

gjenbruk skal være aktuelt.  

3. Andre viktige temaer i det videre 

planarbeidet: 

-jordvern: minst mulig forbruk av dyrka 

mark 

- trafikkforhold: Trafikksikkerhet må 

vektlegges, herunder adkomst, parkering 

og vei. Traseen bør legges på den ene 

siden av fylkesveien.  

- kollektivtrafikk: Det bør avklares med 

busselskap eller Østfold kollektivtrafikk 

for hvordan området kan betjenes med 

kollektivtrafikk. Busslommer? 

- leke- og uteoppholdsarealer, jf. RPR for 

barn og unges interesser i planleggingen 

samt pbl §3-3.  

- hensyn til natur- og landskapsverdier: 

fjern og nærvirkning.  

- friluftsinteressene må ivaretas og 

kartlegges i planen.  

- grønnstruktur, både ny og eksisterende 

- universell utforming 

- særlige hensyn til i kystsonen og 100-

meters byggeforbudssone 

- grunnforhold og flomfare 

- regler for planframstilling må følges. 

 

 

 

3. Planprogrammet tar 

utgangspunkt i en trasé på 

sydsiden av fv. 202.  

Synspunktene tas med i det 

videre planarbeidet.  

9. Statens vegvesen, 

datert 06.06.2014 

1. Rekkverk er ikke en trafikksikker 

løsning på strekningen. Rekkverk er et 

faremoment i seg selv. Det bør bare settes 

opp om det er farligere å kjøre ut av veien 

enn inn i rekkverket. Rekkverk utgjør en 

skaderisiko både for bilister, syklister og 

ikke minst for MC-trafikanter.  

2. De kan kun akseptere rekkverk på 

kortere strekninger. De vil vurdere 

1. og 2.: Omtale av rekkverk 

er endret i planprogrammet.  

Det tas utgangspunkt i 

rekkverk kun på kortere deler 

av strekningen langs 

Lyseren.  
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innsigelse om et planforslag på offentlig 

ettersyn på strekningen, innebærer 

rekkverk som hovedløsning for 

trafikkskille mot fylkesveien.  

3. De viser til tidligere uttalelser der de 

aksepterer 2,5 meter asfaltbredde på gang- 

og sykkelvegen. Bredden begrunnes med 

at trafikkmengden på gang- og 

sykkelvegen trolig vil være svært lav, 

mindre enn 15 gående og 15 syklende per 

dimensjonerende time.  

4. De har ingen føringer på trasévalg, men 

de ønsker minst mulig kryssinger av 

fylkesvegen.  

5. Oppfordrer til å ta kontakt med SVV for 

diskusjon for å komme fram til en god 

faglig løsning.  

 

 

 

 

3. Det er innarbeidet i 

planprogrammet kapittel 5.1.  

 

 

4. Tas til etterretning.  

5. Befaring med Statens 

vegvesen ble foretatt 

19.06.2014. Berørte 

grunneiere hadde anledning 

til å stille spørsmål og 

komme med synspunkter.  

10. Katharina Kirkerød, 

Kari Kirkerød og Eva 

Kirkerød, datert 

15.06.2014. Ulike e-

poster med spørsmål og 

synspunkter fanges i 

hovedsak opp av brev av 

15.06.2014.  

1. Avsenderne representerer grunneier for 

eiendom gnr. 64 bnr. 1. Eiendommen er på 

begge sider av fylkesveien.  

2. Hele strandlinjen har kreps som høstes 

når bestanden tillater det, og eventuell 

utfylling av masser mot Lyseren vil ha 

negative konsekvenser for 

krepsebestanden i Lyseren. De har vedlagt 

kart som viser grense mot eiendom gnr. 64 

bnr. 5 og eiendom 65 bnr. 2.  

3. Grunneier av eiendommen har i flere 

generasjoner benyttet strandlinjen for 

ekstrainntekt i tillegg til gårdsdriften. 

Eiendom gnr. 64 bnr. 5 har tidligere vært 

en del eiendom gnr. 64 bnr. 1 og vært 

benyttet til dansegolv. Fram til området 

ble regulert for å inngå i Hallerud bad som 

statlig sikret friluftsområde var området 

benyttet til bord og stoler knyttet til 

kiosk/gatekjøkken. Gjenværende område 

rundt kiosk ble da vesentlig redusert, og 

ytterligere reduksjon av dette arealet vil ha 

negative konsekvenser for planlagt drift på 

1. Tas til orientering. 

 

2. Det tas utgangspunkt i en 

trasé syd for fv. 202.  

Beskrivelse av edelkreps er 

utvidet i kapittel 4.2.2 i 

planprogrammet siden 

edelkreps kan bli berørt av 

tiltaket.  

3. og 4.: Synspunktene vil bli 

tatt med videre i 

planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 



11 

 

området.  

4. Vis a vis kiosk/pumpehus er det 

parkering på andre siden av fylkesveien. 

Grunneier har planer for bruk av 

strandområdet rundt kiosk/pumpehus.  

5. Eventuell utfylling av steinmasser i 

området fra innersvingen utenfor 828 og 

framt il parkering II i kartvedlegget, vil ha 

negative konsekvenser for 

krepsebestanden. Grunneier har behov for 

tilgang til hele strandlinjen fra land, og 

gang- og sykkelveg langs land kan ikke 

bruke hele bredden.  

6. De mener at det ikke er trafikksikkert å 

legge opp til kryssing av fylkesvei 202 ved 

Lyserenvn. 828.  

7. Området merket parkering II i det 

vedlagte kartet, brukes til 

friluftsaktiviteter/rekreasjon med lett 

adkomst fra parkering.  

8. De anbefaler at strandlinjen spares i det 

videre arbeidet med gang- og sykkelveg.  

9. Ved å legge gang- og sykkelveg i sin 

helhet på søndre siden av fylkesveien, 

mener de at sikten bedres for 

trafikksituasjon og utbygging av området 

kan kompenseres grunneier uten store 

bruksmessige konsekvenser.  

10. Grunneier er positiv til dialog om å 

avstå areal til gang- og sykkelsti som ikke 

berører strandlinjen på eiendom gnr. 64 

bnr. 1. De er åpen for kompensasjon om 

grunn må avgis, ved evt. makeskifte med 

eiendom gnr. 64 bnr. 5 for å gi større plass 

rundt kioskområdet. De mener 

kommunens kostnader for bygging av 

gang- og sykkelvegen slik kan reduseres.  

11. Spydeberg kommune har forpliktelser 

til å sette opp gjerde mellom eiendom gnr. 

64 bnr. 1 og eiendom gnr. 64 bnr. 1 for å 

skille fra friluftsområdet fysisk. Eventuelt 

 

 

 

 

5. , 6., 7. og 8: Det vil bli 

negative konsekvenser ved 

trasé på begge sider av fv. 

202. Når trasé skal ta 

utgangspunkt i løsning syd 

for fv. 202, er det fordi det 

vil innebære sannsynlig 

vesentlig færre negative 

konsekvenser.  

Synspunktene tas med i det 

videre planarbeidet.  

 

 

 

 

9., 10. og 11.: 

Synspunktene tas med videre 

i planarbeidet.  
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makeskifte bør samordnes med oppsetting 

av gjerdet.  

11. Norsk Maritimt 

Museum, datert 

07.07.2014 

1. NMM krevde arkeologisk befaring med 

hjemmel i Kulturminneloven.  

2. Befaringen ble foretatt 02.07.2014. 

Ingen funn ble gjort. NMM anser at 

undersøkelsesplikten i henhold til 

Kulturminneloven §9 er oppfylt. NMM 

har derfor ingen bemerkninger til planen.  

1. og 2. Tas til etterretning. 

12. Hafslund Nett Øst 

AS, datert 11.09.2014. 

1. Hafslund Nett Øst AS har 

områdekonsesjon på lavspent og 

høyspentføringer i planområdet. Ved 

utbygging må utbygger selv dekke 

utgiftene med eventuell flytting av deres 

nett som kommer i konflikt med 

utbyggingen. Geomatikk vil kunne påvise 

kablene i felt.  

2. Kart over området med eksisterende 

nett er vist i vedlegg til brevet.  

4. Adkomst til nettet må ikke forringes, og 

kabeloverdekning eller høyde til 

kraftledning over terreng og andre tiltak 

som fører til forskriftsbrudd, må ikke 

iverksettes.  

5. Det generelle byggeforbudsbeltet er 

oppgitt for lavspent og høyspent i luft. De 

minner også om reglene som gjelder for 

bruk av anleggsmaskiner.  

1.-5.: Tas til etterretning. 

Punktene tas med i det videre 

planarbeidet.  

 

 

 

 



Statens hus  ·  Postboks 325  ·  1502 Moss  · Telefon: 69 24 70 00  · Telefaks:69 24 71 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17  ·  e-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no  ·  www.fylkesmannen.no/ostfold

Spydeberg kommune

Stasjonsgt. 35
1820  SPYDEBERG

Miljøvernavdelingen

Deres ref.: 14/313

Vår ref.: 2014/3142 421.4 CHJ

Vår dato: 06.06.2014

  

Spydeberg kommune - varslet oppstart av detaljregulering for gang- og 
sykkelvei Granodden-Hallerudstranda høring av planprogram
Innspill 

Vi viser til deres oversendelse datert 28.04.14 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 202 på strekningen Granodden-
Hallerudstranda i Spydeberg kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs 
eksisterende fv. 202 langs Lyseren. Traséen er omtrent 1,1 km. Det er lite landarealer 
tilgjengelig langs deler av strekningen, og noe av det er fjell i dagen. På sjøsiden er det ikke 
mulig å anlegge en gang- og sykkelveg uten utfyllinger og sprenging av fjellmasser. Det tas 
derfor i forslag til planprogram utgangspunkt i hovedløsning med redusert inngrepsbredde 
med bruk av godkjent rekkverk. Deler av det statlig sikrede friluftsområdet Hallerudstranda er 
med i planområdet for å vurdere oppgradering av parkering o.l. for badeplassen.

Trasé for gang- og sykkelvei på strekningen Hovin skole– Lyseren ble også varslet etter plan-
og bygningsloven helt til Hallerudstranda i både 2007 og 2012. Detaljregulering for 
strekningen Hovin skole-Granodden ble sendt på høring i oktober 2013.

Vi har også fått oversendt saken fra Miljødirektoratet som ber oss ta stilling til saken som 
representant for staten som grunneier av friluftsområdet, jf. DN-Håndbok 30-2011.

Vår primære oppgave i denne sammenheng er å se til at den nasjonale miljø- og 
arealpolitikken gjøres kjent og blir ivaretatt i den lokale planleggingen. Vi minner om at 
kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 
derfor fremgå i planbeskrivelsen.

Vurdering

Innspill som representant for grunneier av friluftsområdene:
Det er to statlig sikra friluftsområder på strekningen, Granodden og Hallerudstranda. Varig 
omdisponering av statlig sikrede friluftsområder skal i prinsippet ikke skje, men i 
unntakstilfeller kan det likevel være hensiktsmessig å akseptere omdisponeringer, jf. DN-
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håndbok 30-2011. Det kan videre vurderes om et tiltak som dette kan være i tråd med 
formålet for friluftsområdet og således ikke representere en omdisponering. Det er imidlertid 
vanskelig å vurdere før det er utarbeidet et mer konkret forslag til løsning.

Ved varige omdisponeringer, som dette eventuelt vil innebære, må det innhentes samtykke fra 
Miljødirektoratet. Det kan påregnes at et samtykke til omdisponering vil bli gitt.

Det beskrives at det i vest kan være aktuelt å lage en turvei gjennom skogen til friluftsområdet 
Hallerudstranda der fv. 202 fører inn i skogen. Vi ber i så fall om at det vurderes om denne 
kan legges mest mulig sammen med kraftlinja som går mot nord, slik at inngrepene samles 
mest mulig. Dersom dette ikke er mulig ber vi om en beskrivelse av hvor store inngrep som er 
nødvendige og hva slags vegetasjon som må fjernes for å få dette til.

Innspill som statlig berørt fagmyndighet:
Nærheten til Lyseren må vurderes nøye. I 100-metersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-8. Kantvegetasjonen langs vannet er viktig, og vi mener dette kan tale for å 
legge gang- og sykkelveien på sørsiden av fylkesveien.

Det er laget et forslag til planprogram. Det er mye beskrivelse under punkt 4.2 i 
planprogrammet, men vi synes det er utydelig hva som foreslås utredet. Sammendraget i 
4.2.10 er noe mer konkret, men de metoder og utredningsbehov som nevnes her kan vi ikke 
gjenfinne under de ulike utredningstemaene som er nevnt i underpunktene 4.2.1-4.2.9. Det er 
viktig med klare føringer i planprogrammet slik at det i ettertid er mulig å ta stilling til om den 
påfølgende konsekvensutredningen er gjennomført i samsvar med vedtatt planprogram.

Slik vi forstår foreslått planprogram foreslås det å utrede 3 alternative sidevalg for gang- og 
sykkelveien, et på sørsiden (landsiden), et på nordsiden (sjøsiden) og en kombinert løsning. 
Videre forstår vi det slik at det tas utgangspunkt i en løsning med rekkverk som trafikkskille 
mot veien, som er arealbesparende sammenlignet med andre løsninger. Videre skal det 
utredes 5 ulike krysningspunkter på strekningen.

Vi har innspill til noen av de foreslåtte utredningstema:

4.2.1 Løsmasser, estetikk og landskap
Vi ber om at det illustreres spesielt hvordan strandsonen mot Lyseren vil se ut dersom gang-
og sykkelveien blir lagt mot sjøen. Det bør også vises eventuelle avbøtende tiltak.

4.2.4 Friluftsliv
Ved en løsning med gang- og sykkelvei på sørsiden av veien er det viktig at det legges til rette 
for en mest mulig trafikksikker kryssing av veien til begge friluftsområdene Granodden og 
Hallerudstranda. Vi ber om at dette utredes.

Generelt innspill
Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale planer 
samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. 

I tillegg til våre innspill under vår vurdering vil vi generelt vise til lovens § 3-1 om oppgaver 
og hensyn som skal ivaretas i planleggingen. Følgende temaer vurderes også som viktige i 
det aktuelle planområdet:
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 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og 
RPR-Barn og unge. Det skal etter ny planlov være en særskilt ordning i hver kommune 
som sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Det bør belyses i saken hvordan barn og 
unges interesser er ivaretatt. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til 
"Estetikk i plan- og byggesaker" (T-1179). Det må være fokus på 
reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for tiltak i planen.

 Universell utforming. Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell
utforming" (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle 
grupper. 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 ved å gi felles mål og prinsipper. §§ 8 til 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at 
vurderingene som gjøres skal fremgå, jf. § 7. Eksisterende kunnskap om området må 
framskaffes og det må vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser.

 Samfunnssikkerhet. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, for eksempel flom, 
grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av 
liv, skade på helse miljø og viktig infrastruktur samt sikre 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, jf. § 4-3.

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart 
utarbeides i tråd med regelverket. Vi viser til MDs veiledning til forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister.

Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no og www.miljøkommune.no.

Vi vil komme nærmere tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Aase Richter e.f. Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver rådgiver

Saksbehandler: Carl Henrik Jensen

Kopi til:
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg
Miljødirektoratet Postboks 5672,  Sluppen 7485 TRONDHEIM
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 NVEs innspill - Varsel om oppstart av planarbeid samt offentlig ettersyn og 

høring av planprogram - Gang- og sykkelveg Granodden - Hallerudstranda - 

Spydeberg kommune 
 
Vi viser til oversendelse av 28.04.2014.  

 

Flomfare 

Det ser ikke ut til å være noen vassdrag innenfor planområdet, men planen vil berøre arealet ut mot 

Lyseren. NVE har ikke kjennskap til flomfare i dette området, men det må i samband med 

reguleringsplanarbeidet gjøres en vurdering av flomfare og hvordan sikkerhetn vil bli ivaretatt dersom det 

er relevant ift utbygging. Kravene til sikkerhet ift flom er gitt i byggteknisk forskrift /TEK 10).  

 

Inngrep i eller langsmed vassdrag 

Vi vil anmode om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må 

tiltakene beskrives i planen med 

hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, 

flomforhold, erosjon m.v) og eventuelt 

avbøtende tiltak. Dette for at tiltakene skal kunne avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser. 

Evt. nye bruer og kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom + 

sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf 

vannressurslovens § 11). 

 

Områder med marine avsetninger – kvikkleire 

Spydeberg kommune er kartlagt ift kvikkleire, men planområdet er ikke berørt av dette. Deler av 

planområdet ser ut til å ligge i et område som består av marine avsetninger. Også før det kan planlegges 

byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger (jf.NGUs løsmassekart, www.ngu.no), 

utenfor kartlagte faresoner, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det 

avdekkes kvikkleire i et område, må geoteknisk ekspertise vurdere 

hele kvikkleiresonen. Kriterier og prosedyre for geoteknisk utredning går fram av NVEs veileder nr. 

7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 

 

Kartlagte faresoner skal avmerkes som hensynssone på plankartet jf. pbl § 12-6, og tilknyttes 

bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak jf. pbl § 12-7. Nødvendige 

sikringstiltak må reguleres inn, og kan gi grunnlag for å vurdere hensynssonens utstrekning nærmere.  

 

Med hilsen 

 

http://www.ngu.no/


 
  

Kristin Selvik 
Rådgiver 
 
Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/Seksjon for areal og sikring 
 
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst 
Postboks 4223, 2307 Hamar 
Telefon 22 95 96 71 eller direkte 22 95 96 98 
E-post ro@nve.no eller direkte krse@nve.no 
Web: www.nve.no 
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Fra: Hans Faye <hfaye@online.no> 
Sendt: 3. juni 2014 22:52 
Til: Postmottak Spydeberg kommune 
Kopi: Henrik Faye; Christian 
Emne: detaljregulering gang-og sykkelveg Granodden-Hallerudstranda 
 
 
Spydeberg kommune. 
 
Jeg viser til planprogram som er lagt ut på høring. 
Undertegnede er medeier i strandeiendommene gnr.65 bnr.24 og 25 som ligger sør for Granodden. 
 
Innledningsvis vil jeg gi uttrykk for at jeg ser det svært positivt at kommunen planlegger gang-sykkelveg 
på strekningen mellom Granodden og Hallerudstranda. Av hensyn til opplevelsene for de som skal ferdes 
langs denne traseen  bør anlegget ligge langs strandsonen 
 
Jeg er imidlertid bekymret for at anlegget skal medføre at strandeiendommene får redusert bruksverdi. 
Dersom det må gjøres inngrep som berører eiendommene vil jeg be om at funksjonene opprettholdes i 
form av badeplass og eksisterende brygge som det må være tillatt å opprettholde for 
framtida.Eiendommene må i tillegg sikres atkomst fra gang-sykkelvegen-sannsynligvis i form av trapper 
 
Fylkesvegen har svært lav standard på strekningen forbi disse tomtene. Her er det følgelig også behov for 
vegutbedring. Ved å kombinere breddeutvidelse av vegen langs innerkurven og legge sykkelvegen langs 
strandsiden , bør det være mulig å finne en løsning som ikke raserer strandsonen.  Med forstøtningsmur 
kan garasjen på gnr. 65 bnr.7 bli liggende og avkjørslen til samme eiendom kan enkelt justeres litt. 
 
På grunn av arealknapphet bør sykkelvegen på denne strekningen bygges med 2,5m bredde og atskilles 
fra kjørebannen med rekkverk. 
Eventuell breddeutvidelse som berører strandeiendommene må avsluttes med steinmur. 
 
Ønsker kommunen lykke til med prosjektet og venter spent på videre detaljregulering. 
 
Mvh 
 
Hans Faye 
tlf 98221505 
 
 
 
 
 
 
 
 



L S U 
Lyseren Samarbeidsutvalg 

 
Til         

Spydeberg kommune 

servicetorget@spydeberg.kommune.no       

         Askim,  9.mai 2012 

Referanse 07/930-49//BME/ 

Høringsuttalelse  

Varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg Hovin skole- Lyseren, FV.202, Spydeberg. 

Lyseren Samarbeidsutvalg (LSU) vil berømme kommunen og fylke for at denne saken har kommet på 

kartet. 

LSU fremmet denne saken allerede i 2006 sammen med legging av trykkavløp og ny vannledning fra 

Lyseren til Spydeberg sentrum. Spydeberg kommune har to offentlige badeplasser ved Lyseren, 

Granodden og Hallerud.  

En opprustning av FV.202 vi sikre tilgangen til Lyseren. Tilgang til å benytte sykkel er en av det 

offentliges satsningsområder. Ref. Trygg Trafikk, Statens vegvesen etc.  

Kommentarer til høringen: 

Gang- sykkelvei er planlagt på venstre side av FV.202. Vi ber om at det vurderes å krysse over til 
høyre side når det nærmer seg Lyseren. Før man kommer frem til Granodden er det stor 
høydeforskjell på FV.202 og her foreslår vi planfri kryssing under veien.  
Langs Lyseren vil det være to viktige punkter for at gang- sykkelveien kommer på høyre side. 

 Trafikksikkerhet: De fleste som kommer nordover og benytter gang- sykkelveien vil ha 
enklest tilgang til badeplassene og Lyseren. Det vil også være naturlig å sykle langs Lyseren 
og vannet. 

  Miljø: Det vil være riktig å legge FV 202 lengst mulig bort fra Lyseren. FV 202 har stor 
trafikk og det saltes på vintertid. Salting av veibanen er en forurensningskilde til Lyseren. 
Dette er også et punkt i høringen på Hovedplan vannforsyning og avløp 2013 – 2020 Punkt 
3.5 hvor FV 202 ikke er beskrevet som en forurensningskilde. Lyseren er en drikkevannkilde 
for nærmere 7.000 mennesker.  Forurensning fra sterkt trafikkerte veier blir lagt til grunn 
for prosjektering av nye veier. (Les kryssing av ny E18 over Hobøl elva.) Ved å legge veien 
lengst vekk kan forurensningen tas hand om. 
 

 

Skulle det være ytterligere spørsmål er vi tilgjengelig for dette. 

 

Med vennlig hilsen 

Lyseren Samarbeidsutvalg 

 

Arild Hansen 

Leder                 Telefon 907 74 601    e-post:  arild.hansen@autobransjen.no 

mailto:servicetorget@spydeberg.kommune.no


Spydeberg 15.06.14 

 

 

Spydeberg kommune 

v/ Bente Sand 

 

 

Høringssvar vedrørende detaljregulering gan- og sykkelvei Granodden – Hallerudstranda. 

Aller først vil vi si at vi støtter at det planlegges gang- og sykkelvei videre fra Granodden til 

Hallerudstranda.  Det er slik vi ser det den farligste, smaleste og mest svingete del av strekningen 

Spydeberg – Hallerud. Vi har opplevd flere nestenulykker når vi har krysset fylkesveien for å komme 

til vannet.  Granodden blir mye brukt på ettermiddag/ kveld, mens Hallerudstranda er mye brukt på 

dagtid. 

Vi har hytte på oversiden av fylkesveien (mellom Granodden og Hallerud) med tilhørende 

strandparsell på Lyserensiden av veien.  Denne strandparsellen er årsaken til at vi kjøpte hytta mange 

år tilbake og vi bruker den mye til forskjellig type rekreasjon i sommerhalvåret. I kommunens 

utsendte plandokumenter ( 4.2.4) som sikkert også lå til grunn for å iverksette planarbeidet står det 

at kommunene eier større landområder enn det som er tilfellet. Deler av det skraverte området eies 

av privatpersoner- ikke av kommunen. 

Parsellene er små (vår er rundt 100 m2) og for oss vil den opplevde – og reelle verdien - synke 

betraktelig hvis en del av parsellen benyttes til vei eller fyllmasse til støtte for vei.  Vi ser også at en 

gang-sykkelvei vil øke sannsynligheten for at parsellene benyttes av forbipasserende i større grad enn 

i dag.  Nærheten til Granodden medfører allerede at vi har blitt frastjålet både kano, telt og 

flytebrygge.   

Mellom Granodden og Hallerud er det til dels svært bratt ned til Lyseren og det vil være behov for til 

dels mye oppfylling på deler av strekningen.  Vi mener dette vil ødelegge verdifullt strandområde.  

Deler av dagens parkering på Granodden vil også måtte “ofres” til gang-/sykkelvei. 

Vi ønsker, og mener at den beste løsningen er å legge gang- og sykkelveien på “landsiden” av veien 

videre forbi Granodden frem til Hallerud med en trygg over- eller undergang ved Granodden.  Skulle 

veien mot formodning legges på Lyserensiden av fylkesveien regner vi med at det ordnes god 

atkomst til strandparsellene, skjerming for innsyn og kompensasjon for arealet som tas til vei i form 

av nytt areal.   

Vi ber med dette om at den planlagte gang- og sykkelveien legges på “landsiden” av fylkesveien på 

strekningen mellom Granodden og Hallerud. 

 

Med vennlig  

Arnulf og Irene H. Skavås 

 







Til Spydeberg kommune 

Gang og sykkelvei  Granodden-Hallerud. 

I forbindelse med ovennevnte har vi innsigelser til gang og sykkelvei  om den blir lagt på venstre side 

av Fylkesvei 202 fra  Granodden  til Halleud.  Gang og sykkelveien vil berøre våre eiendommer  på 

begge sider av veien – strandeiendom gnr65/bnr.25 og boligeiendommen gnr.65/bnr.7 som ligger på 

venstre side av veien fra Granodden.  Innsigelsen dreier seg hovedsakelig om gnr.65/bnr.7 hvor  vår 

bolig er oppført.  Hvis det fortsatt skal være 80 km på denne strekningen av fylkesvei 202 vil jo 

kravene også utgjøre større arealer med hensyn til gang og sykkelveiens bredde som da videre vil 

føre til at vår innkjøring ,  parkeringsplass, enkelgarasje og dobbeltgarasje må rives og  flyttes.                

(Dobbelt garasjen er isolert og har to støpte vegger og flislagt gulv). Dette vil ta store arealer av vår                                                                                                                   

eiendom .  På  flere  steder  langs  fylkesveien  på venstre side  fra Granodden og fram til Hallerud er 

det fjell inntil veien så her  må det også gjøres store innhugg i naturen.  Når det gjelder forurensing av 

Lyseren  tror  vi ikke dette vil gjøre noen forskjell om gang og sykkelveien legges på høyre eller 

venstre side av fylkesvei 202. 

Fartsgrensen på ovennevnte strekning er 80 km, vi har kjempet for å få nedsatt denne i flere tiår. 

Hvorfor skal det være så vanskelig å sette denne ned til f.eks. 60 km ? I Jahrs bakken fortsatt fylkesvei 

202 er  det  skiltet både med 60 og 40 km – i tillegg er det fartsdumper forbi Jahren Gård. Veivesenet 

har tydeligvis  gått  inn for lavere fartsgrense på denne strekningen.  Vi  foreslår  derfor  at 

fartsgrensen  settes ned fra 80 til  60 km også på strekningen langs Lyseren. 

 I forslag til Planprogram versjon 26.02.2014 side 18 er det skrevet at en trase på friluftsområdet 

Granodden vil gå på bekostning av friområdets areal. Her vil vi påpeke at krattet det her siktes til ikke 

brukes  av  noen.  Det står et offentlig toalett helt i begynnelsen på traseen, men den er det vel  en 

enkel  sak å flytte på. 

Når man ser på andre muligheter kan man legge gang og sykkelveien på den eksisterende veien   fra 

Haukenes og innover til Sandås  og videre over til Lystad,  da det er planlagt en parkeringsplass i 

krysset Haukenes/ Sandås.  Fordelen ved bruk av disse løsningene er at det da unngås store inngrep i 

de fire eiendommene Gnr.65/Bnr.6-7-8 og 9 

Forslaget  ovenfor   vil spare nevnte eiendommer på strekningen Granodden – Hallerud fra å bli 

rasert tomtemessig på grunn av gang og sykkelveien. 

 

Med hilsen 

Solveig og Erik Jakobsen 

Lyserenveien 778 

10.06.2014 
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Uttalelse. Oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 
Detaljregulering for gang- og sykkelvei Granodden-Hallerudstranda. 
Spydeberg kommune. 
 
Vi viser til brev datert 28.04.2014. Det opplyses i brevet at hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for gang- og sykkelvei gjennom detaljregulering. 
 
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Denne finnes på fylkeskommunens 
hjemmeside http://www.ostfoldfk.no/  under overskriften ”fylkesplanlegging”. Østfold 
fylkeskommune er i utgangspunktet positiv til at kommunen bruker sin rolle som plan- og 
reguleringsmyndighet for å bedre fremkommelighet på sykkel. Dette er et positivt tiltak av 
hensyn til: 

- Barn og unges oppvekstvillkår  
- Klima og miljø 
- Folkehelse 

 
Formålet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og forslagstiller anser at følgende 
temaer må konsekvensutredes:  

- Landskap, løsmasser og estetikk. 
- Naturmangfold og naturmiljø 
- Friluftsliv og statlig sikrede friluftsområder 
- Bebyggelse 
- Drikkevannskilde og forurensing 
- Kulturminner og – miljøer 
- Landbruk og jordværn 
- Trafikk og trafikksikkerhet 
- Risiko og sårbarhet 

 
 

Spydeberg kommune  
Stasjonsg. 35  
1820 SPYDEBERG 
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Østfold Fylkeskommune stiller seg bak denne vurderingen av utredningsbehov. Vi vil også 
komme med følgende innspill:  
Under tema «Landskap, løsmasser og estetikk» bør konsekvensutredningen peke på 
potensiale for lokal massehåndtering, deponeringsbehov og eventuelt gjenbrukspotensiale 
av masser. Det bør tas stilling til hvorvidt massene skal sorteres og hvor «rene» massene må 
være for at gjenbruk skal være aktuelt.  
 
 
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være: 
 

 Jordvern. Planen må utformes slik at forbruk av dyrket og dyrkbar mark blir minst 
mulig. Omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar 
mark av høy kvalitet må unngås. 

 Trafikkforhold. Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og 
sikker adkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker vei. Det bør vurderes å 
utvide planområdet dersom dette er hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre 
trafikkløsninger. Prinsipielt bør det legges opp til at gang- og sykkelveien legges på en 
side av Fv 202 og unngår å krysse, med mindre andre hensyn taler for det. 

 Kollektivtrafikk. Det kan legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, 
og det bør avklares om det er aktuelt å anlegge busslomme på arealet. Østfold 
kollektivtrafikk og/ eller aktuelt busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle 
spørsmål i denne sammenheng.  

 Leke- og uteoppholdsarealer, jfr RPR for å sikre barn og unges interesser i 
planleggingen. Kommunen skal, etter plan- og bygningslovens §3-3, ha en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Ved omdisponering av 
arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som barn bruker 
som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. I 
den forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området 
benyttes til lek i dag. Vi viser for øvrig til Miljøverndepartementets temaveileder 
”Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven” som finnes på 
departementets nettside www.planlegging.no. 

 Hensyn til natur- og landskapsverdier. Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. 
Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig eksponering må unngås. 

 Friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas i planen. 

 Grønnstruktur. Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i 
planområdet som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av 
eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes. 

 Universell utforming. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i 
utforming av gang og sykkelveien. Vi viser til Miljøverndepartementets temaveileder 
”Universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven (plandelen)” som 
finnes på departementets nettside www.planlegging.no, og Kommunalteknisk 
forenings hefte ”Universell utforming og reguleringsbestemmelser”.  

 Særlige hensyn i kystsonen, jfr. RPR for Oslofjorden. Naturverdier, kulturminneverdier 
og rekreasjonsverdier i kystsonen skal forvaltes som en ressurs av nasjonal 

http://www.planlegging.no/
http://www.planlegging.no/
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betydning. Kystsoneplanen for Østfold har bl.a. som målsetting at det som 
hovedregel ikke skal foretas bygningsmessige inngrep i områder som er synlige fra 
sjøen. Dette prinsippet må legges til grunn i planarbeidet. 100-metersbeltet langs 
sjøen skal som hovedregel skjermes for alle typer utbygging.   

 Særlige hensyn ved vann- og vassdrag, jfr. RPR for verna vassdrag. Områder nærmere 
vann og vassdrag enn 100 meter skal som hovedregel skjermes for alle typer 
utbygging.  

 Grunnforhold. De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i 
planleggingen. Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan 
skaffes tilfredsstillende sikring. 

 Flomfare. Risiko for flom må vurderes, og planen må utformes slik at skade så langt 
det er mulig unngås. 

 
 
 
Kulturminner 
Saken har vært forelagt fylkeskonservatoren som vil uttale seg i eget brev. 
 
 
Planframstilling 
Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell. Vi 
viser i denne forbindelse bl.a til Miljøverndepartementets veileder ”Veiledning til forskrift 
om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister” og ”Plankartsiden” som 
finnes under departementets nettside www.planlegging.no. – ”Veiledning om plan- og 
bygningsloven med forskrifter”. Reguleringskart og formålskoding skal utformes i henhold til 
siste SOSI-standard. Data for karttemaene skal leveres i riktig koordinatsystem (EUREF89) og 
karttemaene bør være vektorisert.  
 
Reguleringskartet må påføres en målsatt målestokkslinjal slik at avstander kan leses 
uavhengig av forstørrelse. Skriftstørrelsen skal være godt lesbar.  
 
Vi forutsetter også at planen følges av en planbeskrivelse, jfr. plan- og bygningslovens § 4-2. 
Det må være samsvar mellom plankart og bestemmelser. 
 
 
----------------------------------- 
 
 
Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt, men forutsetter at vi får 
planforslaget til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
 
 
Med hilsen 
 

http://www.planlegging.no/


4 
 

  
  
  
  

 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Elin Tangen Skeide Erik Vitanza 
fylkesplansjef Rådgiver 
  
 
 
 
 
 

 
Kopi til: 
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 
 

 







Fra: Kari Kirkerød <kari.kirkerod@anti-oxidanten.no> 
Sendt: 15. juni 2014 19:58 
Til: Spydeberg Servicetorget 
Kopi: 'Lisbet Baklid'; katharina_kirkerod@hotmail.com; Bente Sand 
Emne: Høringssvar gang- og sykkelsti Granodden - Hallerud 
 
Til  Spydeberg kommune v/Lisbet Baklid og Bente Sand 
 
Høringssvar fra 64/1 Lystad på planarbeid gang- og sykkelsti mellom Hallerud og Granodden. 
 
Når det gjelder 64/1 berøres grunneier uansett hvilken side av fylkesvei 202 som får gang- og sykkelsti. Vi 
ønsker å informere om arealenes bruk/innhold og avslutningsvis vår anbefaling med konsekvenser for 
grunneier, brukere og miljøet dersom gang- og sykkelstien legges i strandlinjen mot Lyseren: 

 
Kart viser grensen mot Hallerud Bad ved 64/5 og hele området på 64/1 på begge sider av fylkesvei 202 
fram til grensen mot 65/2. Hele strandlinjen har kreps som høstes når bestanden tillater det, eventuell 
utfylling med steinmasser vil ha negative konsekvenser for krepsebestanden i Lyseren.  
 
Grunneier 64/1 Lystad har i flere generasjoner benyttet strandlinjen for ekstrainntekt i tillegg til 
gårdsdriften. Område 64/5 har tidligere vært en del av 64/1 og benyttet til dansegulv som var bygget 
utover Lyseren, fram til området ble regulert for å inngå i Hallerud bad som statlig sikret friluftsområde 
var området benyttet til bord og stoler knyttet til kiosk/gatekjøkken. Gjenværende område rundt kiosk 
ble etter dette sterkt redusert og ytterligere beskjæring av området vil ha konsekvenser for planlagt drift 
på området.  
 
Området ved kiosk/pumpehus har parkering på andre siden av veien (parkering I). Grunneier har planer 
for bruk av strandområdet rundt kiosk/pumpehus som avventer sikring av området i samarbeid med 
Vegvesenet på strandsiden med rekkverk/port slik at hele innersvingen sikres mot uforutsette hendelser 
på fylkesveien. Området i innersvingen er grunn sandstrand. Planarbeidet tar høyde for at gående og 
bevegelseshemmede skal ha adgang til området. Strandområdet har tradisjoner for både arrangementer 
og rekreasjon som bad og fiske, kano/kajakk med grei adkomst nær parkering.  
 
Eventuell utfylling av steinmasser i området fra innersvingen utenfor 828 og fram til parkering II vil ha 
negativ konsekvenser for krepsebestanden. Grunneier har behov for tilgang til hele strandlinjen fra land 



og gang/sykkelvei langs land kan ikke bruke hele bredden. Med hensyn til trafikksikkerhet er det ikke 
hensiktsmessig å krysse fylkesvei 202 i svingen ved 828. 
 
Område ved parkering II brukes både til bad, fiske og kajakk/kano med lett adkomst fra parkering. 
 
Oppsummering og anbefaling for videre planarbeid: 
Vi anbefaler at hele strandlinjen i 64/1 spares i det videre planarbeid med gang- og sykkelvei mellom 
Hallerud og Granodden.  
 
Strandlinjen har lang tradisjon for bruk til ekstra inntekter for grunneier 64/1, eventuell 
bruksendring/utbygging av strandlinjen vil ha negative konsekvenser for krepsebestanden og brukere av 
området ønsker nærhet til parkering. 
 
Ved å legge gang- og sykkelvei i sin helhet på andre siden av veien, dvs mot fjellsiden langs 828, vil 
siktbarheten bedres for trafikksituasjonen og utbygging av området kan kompenseres grunneier uten 
store bruksmessige konsekvenser.  
 
Grunneier 64/1 er positiv til en dialog om å avstå areal til gang- og sykkelsti som ikke berører strandlinjen 
på 64/1. Grunneier 64/1 er åpen for dialog om kompensasjon for området som må avgis ved delvis 
makeskifte med 64/5, makeskifte vil gi større plass rundt kioskområdet og kommunens kostnader ved 
gang- og sykkelvei kan reduseres. Spydeberg kommune har forpliktelser om å sette opp gjerde mellom 
statlig sikret friluftsområde på 64/5 og 64/1, grunneier har forespurt kommunen om dato for når gjerdet 
blir satt opp. Eventuelt makeskifte bør samordnes med oppsetting av gjerdet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Katharina Kirkerød, Kari Kirkerød og Eva Kirkerød. 
Lystad Gård, Spydeberg   
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Spydeberg kommune

Stasjonsgata 35

1820 Spydeberg

Deres ref. Vår ref. 2014063 Dato: 7. juli 2014

Vedrørende detaljregulering, gang og sykkelveg Granodden-

Hallerudstranda i Spydeberg kommune-

Bakgrunn: I forbindelse med ny gang og sykkelvei åpnesdet for utfyllinger i Lyseren i

detaljreguleringsplanen for området. Spydeberg kommune bestilte arkeologisk befaring i henhold til

kulturminnelovens § 9 i epost av 5. mars 2014 og kontrakt for gjennomføring ble inngått 5. mai 2014

NMM gjennomførte befaringen 2. juli 2014.

Befaringen ble foretatt ved en besiktigelse av strandområdet mellom Lyserenog fylkesvei 202. Det

aktuelle utfyllingsområdet består av fjell i dagen ogsteinur i vannkanten i tillegg til noen bløtere

områder med mudder og siv. Det ble sondet i de bløte områdene uten at det påtruffet båter,

båtdeler eller annet kulturhistorisk materiale.

Etter befaringen har NMM ingen merknader til planen. Undersøkelsesplikten i henhold til

kulturminnelovens § 9 ansessom oppfylt.

Vennlig hilsen

Norsk Maritimt Museum

ori Falck

Områdeansvarlig

Post~ og besøksadresse Telefon

Bygdøynesveien 37 +47 24 11 41 50

NO»0286OSLO Telefaks
+ 47 24 11 41 51

E-postadresse

felIespost@marmuseum.no

orten Rei an

Arkeolog

Kontonummer

6038 05 42040

Foretaksreg steret

NO 981 518 284
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NOTAT OM SYKLING  
 
 
SPYDEBERG – HALLERUDSTRANDA 
 
 
 
- en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei  
 
Hovin skole – Granodden langs fylkesvei 202 
 
 
 
 
Utarbeidet av: 

 
 

  
 
 
Dato: 15.09.2013.  
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Bakgrunn 

Komité for miljø, plan og teknikk har i møte 29.08.2013 anmodet om en redegjørelse av 
eksisterende og mulige løsninger for sykling fra Spydeberg tettsted til Hallerudstranda. Dette 
er en del av planarbeidet for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – 
Granodden.  
 
En ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202 Hovin skole – Granodden, har som formål: 

• 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.  
 
Ved vurdering av alternative ruter er det utarbeidet et temakart for å visualisere og kartfeste 
ulike alternativer mellom Hallerudstranda og Spydeberg, se vedlegg 1. Ut fra målsettingene 
for en ny gang- og sykkelvei er det i temakartet tatt med ulike muligheter for rundruter øst for 
fylkesveien også. Disse er i mer eller mindre grad alternativer til å komme seg til 
Hallerudstranda fra ulike steder i Spydeberg. Noen av dem er omveier, men det er i denne 
kartleggingen tatt utgangspunkt i ulik motivasjon og syklingsmetode. Dessuten er det tatt 
utgangspunkt i: 

- at noen etapper av gang- og sykkelveien kan blir realisert før andre etapper.  
- at det kan være mulig å opparbeide forbindelser mellom eksisterende veinett som for 

eksempel skogsbilveier eller annet.  
 
Hallerudstranda og Granodden er to opparbeidede badeområder i Spydeberg. Hallerudstranda 
er tilrettelagt med en større parkeringsplass og større strandområde. Begge har beliggenhet 
nord i Spydeberg, dvs. nær grensen mot Enebakk i Akershus. Det er videre nær 
kommunegrensa til Hobøl, og Tomter tettsted er ca. 6 km fra Hallerudstranda. 
 

Ulike former for sykling  

Sykling kan utføres på flere måter:  
1. terrengsykling på stier, grusveier og lignende, med sykkel egnet til røffere bruk 
2. vanlig sykling på asfaltert vei og gang- og sykkelvei, med racersykkel eller bysykkel 
3. kombinasjon av de to foregående måtene å sykle på, med sykkel til fleksibel bruk 

 
Sykling utføres med ulike motivasjon: 

• fra landeveissykling for rekreasjon og mosjon 
• trening på racersykkel på asfaltert vei  
• terrengsykling med ønske om allsidig muskelbruk og balansetrening i varierende 

terreng 
 
Den første motivasjonsgruppen er mosjonistene i alle aldre, både alene, i familie og sammen 
med andre. De sykler etter behov/ønske og evne, for eksempel 5-15 km av småbarnsfamilier. 
De to siste gruppene er treningsmotiverte, men de trener på hvert sitt vis. Racergruppen på 
trening finner man alltid på asfaltert vei; i dette tilfelle høyst sannsynlig på fylkesveiene. 
Fylkesvei 202 er mye brukt av racersyklister som sykler flere mil med høy sykkelhastighet, 
for eksempel 10 mil. Terrengsyklistene kan i ulik grad kombinere terrengsyklingen med 
nødvendige, kortere mellometapper på asfaltert vei. De sykler dermed i mindre grad på 
asfaltert vei, der det er blandet trafikk med motorkjøretøyer.  
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Ved vurdering av alternativer for sykling til Hallerudstranda må det derfor tas utgangspunkt i 
at syklister er svært forskjellige. Alle typer syklister kan ønske å sykle mellom Spydeberg og 
Hallerudstranda, men racersyklistene er først og fremst på gjennomfart og stopper sjeldnere 
på treningsøkten for å bade. Syklister med hund eller tilhenger for barn vil i de fleste tilfeller 
ønske gang- og sykkelvei fordi det er enklest og tryggest å sykle der framfor grusveier, stier 
eller blandet trafikk på bilvei.  
 

Trafikkmengde  

Ved vurdering av egnethet for sykling er trafikkmengde av motorkjøretøyer viktig. Dette 
måles i årlig døgntrafikk (ÅDT), som betegner middel døgntrafikk av motorkjøretøyer 
gjennom året. Alle fylkesveiene i Spydeberg nord for Skulberg-gårdene har lav 
trafikkmengde. Ser man bort fra fylkesvei 202 og fylkesvei sør for Hovin kirke, er 
trafikkmengden svært, svært lav. ÅDT på fylkesveiene vest for fylkesvei 202 er bare 93-109. 
På fylkesvei 233 er ÅDT på store deler av strekningen 235, og mellom Hovin kirke og 
Spydeberg tettsted er ÅDT 633.  
 
Tabell 1. Oversikt over årlig døgntrafikk (ÅDT) i 2013. Kilde: Statens vegvesen.  

 
Veibetegnelse 
 

 
Strekning 

 
ÅDT 

Fylkesvei 201 Amundrød/kryss med fv. 202 – 
Svenneby gård 

93-109 

Fylkesvei 202 Skulberg – riksvei 120 i Hobøl 1250 

Fylkesvei 203 Hovs plass/krysset mellom fv.203 og 
202 – kommunegrensa mot Hobøl 

93-109 

Fylkesvei 231 Holli - Godheim 197 

Fylkesvei 233 Hovin kirke – Spydeberg 
brannstasjon 

633 

 

Ulykkesfrekvens 

Ved vurdering av egnethet vurderes også ulykkesregistreringen. Det er i følge vegdatabasen 
til Statens vegvesen ingen registrerte ulykker på fylkesvei 201, 203 og 231. På fylkesvei 233 
er det lavere ulykkesfrekvens og mengde enn på strekningen fylkesvei 202.  
 
På strekningen Hovin skole – kryss med riksvei 120 i Hobøl er det registrert 54 ulykker. 
Syklister og/eller fotgjengere/akere er registrert i 11 av dem, og av disse medførte dette lettere 
skader i 9 av tilfellene og alvorlig skade i 2 av tilfellene. Dette betyr at 43 av dem er ulykker 
med kun MC eller annet motorkjøretøy innblandet, tabell 2.  
 
Tabell 2. Ulykker med personskade i trafikken på fylkesvei 202, Hovin skole – kryss med riksvei 120 i 
Hobøl. Periode: 01.01.1986-31.12.2012. Kilde: Nasjonal vegdatabank, Statens vegvesen. 

Type skade Antall personer  Type ulykke 

Antall drepte 5 2 bilulykker 

Antall meget alvorlig skadet 3 3 bil og MC-ulykker 

Antall alvorlig skadet 13 Alle typer 

Antall lettere skadet 55 Alle typer 

 
De kommunale og private veiene i det vurderte området har lavere trafikkmengde enn 
fylkesveiene generelt, men det er ikke foretatt målinger for disse veiene.  
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Fartsgrense og veistandard 

Fartsgrense er et viktig kriterie for egnethet for syklister ved blandet trafikk på bilvei. 
Fartsgrensen på fylkesveiene 201,203, 231 og 233 på strekningene nevnt over er 60 og 80 
km/t. Veibredden er noe varierende, men 4 – 6 meter er vanlig standard. Dekket er grus med 
asfalt på enkelte strekninger. Det forekommer ujevnheter i veibanen. Sykkelfremkommelighet 
vurderes som god.  
 

Alternative ruter og distanser 

Alternative egnede ruter må vurderes ut fra distanse. Det er flere eksisterende muligheter for 
sykling til Hallerudstranda fra Spydeberg tettsted og nordlige deler av Spydeberg, se tabell 3 
og vedlegg 1.  
 
Tabell 3. Eksisterende sykkelrutemuligheter Spydeberg - Hallerudstranda 

 
Type veier 

 
Beskrivelse av strekning 

 
Lengde (km) 

Fylkesvei Fylkesvei 202 Hovin skole - 
Hallerudstranda 

Ca. 8,5 

Fylkesveier og skogsbilvei/ 
privat vei 

Fv. 202 Hovin skole – krysset 
fv.202/203 – fv. 203 til 
skogsbilvei markert alternativ 1 i 
temakartet – fv. 201 – fv. 202 

Ca. 8,4 

Fylkesveier, kommunale vei og 
skogsbilvei/privat vei 

Fv. 202 Hovin skole – sving 
venstre ved Dingstad – 
alternativ 4 markert i temakartet 
– fv. 203 – alternativ 1 markert i 
temakartet – fv. 201 – fv. 202 

 Ca. 8,4 

Kommunale veier, fylkesvei og 
skogsbilvei/privat vei 

Alternativ 2 og 3 ut fra 
Spydeberg (markert i 
temakartet) – fv. 203 – 
alternativ 1 markert i temakartet 
– fv. 201 – fv. 202 

Ca. 9,1  

Fylkesvei, kommunal vei og 
skogsbilvei/privat vei 

Fv. 233 fra Hovin skole – 
alternativ 3 markert i temakartet 
– fv. 203 – alternativ 1 – fv. 201 
– fv. 202 

Ca. 9,5 

Fylkesvei og skogsbilvei/ privat 
vei 

Fv. 202 fra Hovin skole – fv. 
203 – alternativ 5 i temakartet – 
fv. 201 – fv. 202 

Ca. 8,1 km 

 
Ved sykling langs fylkesvei 202 er avstanden fra Hovin skole nord i Spydeberg tettsted til 
Hallerudstranda ca. 8,5 km. Fem alternativer for sykling på eksisterende veinett fra samme 
start og ende har en distanse på ca. 8,1 – ca. 9,5 km.  
 
For alternativ 4 og 5 gjelder at ca. 300 m av traseen bør ryddes for å gi bedre plass for 
syklister da dagens standard er gjenvokst kjerrevei litt bredere enn sti.  
 
For alternativ 1 gjelder at ca 100 meter av strekningen kan repareres for regnskader, eller så 
delvis går man med sykkelen de samme meterne.  
 
Vedlegg 1 viser en ny mulig tursti/-veitrase fra området ved Sandås til 
Amundrødveien/alternativ 5. Denne ruta har en avstand fra Hovin skole- Holli – Sandås- ny 
trase – Amundrud – fv.202, på til sammen ca. 9 km. Det finnes flere muligheter mellom Holli 
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og Granodden til å koble seg på den samme eventuelle nye sykkeltraseen med samlet avstand 
Hovin skole – Hallerudstranda, ca. 10-11 km, se vedlegg 1.  
 
Andre alternativer for syklister som satser på større og/eller lengre utfordringer, er for 
eksempel fra Spydeberg tettsted: 

- Fv. 233 – sti vest for Bøleråsen – Frøhaugen – Holli – Sandås – Granodden – 
Hallerudstranda 

- Fylkesvei 233 – Godheim – Fv. 231 til Haugen – privat vei over Haugerud – Sandås – 
Granodden – Hallerudstranda 

- Vei og sti over Hylliåsen – alternativ 4 i temakartet – fv. 203 – alternativ 1 i 
temakartet – fv. 201 – fv. 202 - Hallerudstranda 

 
Ingen av alternativene er merket med sykkelrute, men noen av stiene er merket. Rutene er 
ganske lette å følge med kart og kompass og/eller  GPS.  
 

Konklusjon  

Ut fra trafikkmengde, fartsgrense, avstand, veistandard og ulykkesmengde eksisterer det gode 
alternativer for sykling på strekningen Spydeberg – Hallerudstranda på eksisterende veinett. 
Noen av dem har ikke like god standard som en god gang- og sykkelveg, hvilket har 
betydning ved sykling med barnetilhenger, og for barn og lettere mosjonister. Alternativene 
har vesentlig lavere trafikkmengde og ulykkesfrekvens enn fylkesvei 202. For fem 
alternativer er det er omtrent lik distanse som ved å følge fylkesvei 202. Videre er ikke de fem 
alternativene merket hvilket gjør de noe mindre tilrettelagte.  
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VEDLEGG 1 TEMAKART SYKLING HOVIN SKOLE – HALLERUDSTRANDA 
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