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Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Kommunestyre - 29.04.2015 
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Møteprotokoll 
for 

Kommunestyre 
 
Møtedato: 29.04.2015 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 18:00 - 21:30 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard, Gro Pettersen, 
Gunnar Espelid, Gunnar Harstad, Jan Vidar Moen, John Dokken, Knut 
Espeland, Kyrre Havelin, Morten Strande, Nina Haaland, Sigmund Lereim, 
Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Tron Kallum, Truls Lindmo 
 

Varamedlemmer: 
Arne Bjerke, Hilde A. Lund, Jan Erik Fredriksen, Jarl Meland, Kari Ørnø 

Forfall Birgitta Grimeland, Jahan Binai-Faal, Jeanette Bach Mikkelsen, Ole Andreas 
Kvilesjø 

Administrasjonen Heidi Vildskog, Jon Gunnar Weng, Trude van der Zalm Gjerløv 

Spydeberghalvtimen Dovydas Pacerzinskas fra Kulturskolen, Berit Wammeli fra Ung/Eldre, Arild 
Hansen fra Lyseren samarbeidsutvalg 

Andre Birgit Skostad fra Smaalenes Avis, Anna Lena Gaup fra NAV Hobøl og 
Spydeberg 
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26/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

27/2015: Spydeberg kommunes vennskapskommunesamarbeid 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Knut Espeland, John Dokken, Heidi Vildskog, Jarl Meland, 
Hilde Lund   
 
VOTERING:  
 
- Punkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet. 
- Punkt 3: 3 mot (FrP), og vedtatt som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
1. Aktivitetsplan for Spydeberg kommunes vennskapskommunesamarbeid i 2015 vedtas som den 

fremgår av vedlegget. 
 

2. Aktivitetene dekkes inn fra budsjetterte midler med kr 50.000 og posten reseverte bevilgninger 
med kr 42.000. 

3. Posten vennskapskommunesamarbeid økes med kr 8000,- til bruk til ungdomsleir i Marculici 
sommer 2015. Dette dekkes under posten reserverte bevilgninger.  

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

28/2015: Folkehelsemidler til Folkehelsekomiteens disposisjon 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
Behandling: 



 
Følgende hadde ordet: John Dokken, Knut Espelid, Sigmund Lereim, Jarl Meland 

Torstein Skjolden foreslo å inkludere vedtak fra KOOK-møtet 14.4.2015 i forslaget:  

1. Tiltakene innen folkehelse godkjennes slik de fremkommer av saken, med 
følgende justering:  
 
Følgende tiltak tas ut av planen:  
* Trafikalt grunnkurs kr 20 000,-  
* Kjørekurs for ansatte kr. 15 000,-  
* Hoftebruddsprosjekt kr 15 000,- hvis det ikke blir deltakelse. Hvis det blir 
deltakelse i prosjekt tas et tilsvarende beløp fra posten til administrasjon. 
  
2. Kr 50 000,- benyttes til oppfølging av tiltak etter trygghetsvandring.  
 

VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av KOOK.  

 

Vedtak: 
 
1. Tiltakene innen folkehelse godkjennes slik de fremkommer av saken, med følgende justering: 

 
a) 
Følgende tiltak tas ut av planen: 
* Trafikalt grunnkurs kr 20 000,- 
* Kjørekurs for ansatte kr. 15 000,- 
* Hoftebruddsprosjekt kr 15 000,- hvis det ikke blir deltakelse. 
Hvis det blir deltakelse i prosjekt tas et tilsvarende beløp fra posten til administrasjon. 
 
b) 
Kr 50 000,- benyttes til oppfølging av tiltak etter trygghetsvandring. 
 

2. Når planen for folkehelsearbeidet i Spydeberg kommune fremmes til politisk behandling, vil behov 
for nye midler bli vurdert. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29/2015: GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Trond Kallum 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av KMPT.  
 

Vedtak: 



 
Spydeberg kommune opprettholder gebyrsatsene etter Gebyrregulativ for behandling etter plan- og 
bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven vedtatt 27.11.2014 i sak 74/2014.  

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

30/2015: Trykkavløp Lyseren – Gebyrberegninger 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken   
 
Behandling: 
  
Kommunestyret aksepterte Tron Kallums inhabilitet i saken. Tron Kallum fratrådte møtet uten vara. 
Det var da 19 stemmeberettigede i saken.  
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
1. 90 % av årsgebyret settes som fast del og 10 % som mengdevariabel del.  

-Gebyret for vann i 2015; fastgebyr 3714 kr og mengdevariabel 14,47 kr/m3. 

-Gebyret for avløp i 2015; fastgebyr 4456 kr og mengdevariabel 17,64 kr/m3. 

2. Årsgebyret beregnes kvartalsvis det året abonnenten kobler seg på. 
3. Tilknytningsgebyret settes til 250 kr for vann og 250 kr for avløp. 
4. Tilknytningsgebyret høy sats i 2016 settes til 115 000 kr for avløp og 5 000 kr for vann. 

 

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

31/2015: Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken   
 
Behandling: 
  
Tron Kallum tiltrådte møtet.  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 



1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS 
2. Spydeberg kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold 

Krisesenter IKS til etterretning.  
3. Spydeberg kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter 

IKS og eierne til etterretning. 

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

32/2015: Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Harstad 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av Kontrollutvalget.  

 

Vedtak: 
1. Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune vedtas. 

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

33/2015: Tiltaksplan for reduksjon sykefravær  
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Sølve Egeland, Tron Kallum, John Dokken, Torstein Skjolden, Heidi Vildskog 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
 
Tiltaksplan tas til orientering 

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

34/2015: Utbyggingsavtale Stasjonsgata 17 – 21 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Behandling: 
 



Nina Haaland ba om habilitetsvurdering. Kommunestyret aksepterte Nina Haalands inhabilitet. Nina 
Haaland fratrådte møtet med Arne Bjerke som vara.  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
 
Rådmannen bes om å inngå utbyggingsavtalen for Stasjonsgata 17-21. 

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

35/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Arne Bjerke fratrådte møtet og Nina Haaland tiltrådte møtet.  
 
1. Anna Lena Gaup fra NAV Hobøl og Spydeberg orienterte om arbeidet NAV gjør i kommunen. 
Følgende hadde ordet: Nina Haaland, Kari Ørnø, Tron Kallum, Sigmund Lereim, Knut Espeland,   
 
2. Rådmannen orienterte om hvordan man kan forberede nyinnflyttede med utenlandsk 
opprinnelse på det kommende fylkes- og kommunevalget. Hun ba om at partiene stiller med en 
representant hver for å møte disse velgerne og å gi veiledning i forbindelse med dette.  
 
Spørsmål fra Jarl Meland: Hva er reglene for stemmeretten til flyktninger med bosettingstillatelse i 3 
år?  

3. Rådmannen orienterte om status for arbeidet med kommuneplanen 2015-2027. 
 
 
4. Ordfører orienterte om møtekalender for 2. halvår. Et forslag vil sendes ut til kommunestyrets 
medlemmer i løpet av uke 19.  

 

Vedtak: 
 
1. – 4.  Tas til orientering.  

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

Til møtets slutt  
 
- Ordfører orienterte om folkemøtet om kommunereformen 28.4. Tron Kallum ytret ønske om at 
kommunestyrets representanter får tilsendt datoene for kommende folkemøter om 



kommunereformen.  
 
- Rådmannen foreslo å enten dele kommunestyremøtet i juni i to møter (16. og 18.juni) eller kjøre et 
heldagsmøte på dagtid.  
VOTERING: Heldag: 8 for og falt. To møter: 11 for og vedtatt.  
 
- Jarl Meland etterspurte svar på spørsmålet han stilte ved forrige kommunestyremøtes slutt. Videre 
distribuerte han en liste over mulige tiltak for Trygghetsvandring til kommunestyrets medlemmer. 
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Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2015 

37/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, med 
plankart og bestemmelser og vedlegg var på offentlig høring i 2013. Det reviderte planforslaget tas 
med dette opp til 2.gangs behandling etter plan- og bygningsloven §12-12. Hensikten er 
egengodkjenning av plan med bestemmelser i kommunestyret.  

Spydeberg kommune har tatt initiativ til og fått utarbeidet reguleringsplan og tilhørende 
dokumenter. Planen er en viktig oppfølging av vedtak i kommunestyret, herunder Kommuneplan for 
Spydeberg 2007-2020.  
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn: 

Planarbeidet har forankring i statlig tilsagn om sideveismidler som kompensasjon til innbyggerne for 
bygging av ny E18 gjennom Spydeberg. Videre forankring ligger først og fremst i kommunens egne 
overordnede planer: 

· Kommuneplan for Spydeberg 2007-2020  
· Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2009-2020  
· Kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2011-2022 

Det er i gjeldende kommuneplan målsetting om å sikre innbyggerne miljøvennlig tilgang til 
kommunens fri- og friluftsområder. Kommunedelplan for Idrett og friluftsliv 2011-2022 har som 
visjon å tilrettelegge for fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle. I handlingsprogrammet framgår 
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at utbygging og universell tilrettelegging av badeplassen på Granodden og Hallerudstranda skal 
prioriteres i 2014 og 2015-2022, herunder opparbeiding av økt parkeringsareal for besøkende til 
Granodden. 
 
Det er inngått avtale med Statens vegvesen om bruk av sideveismidler for bygging av gang- og 
sykkelveg langs deler av fv. 202 Hovin skole –Lyseren. Det tas videre sikte på å innarbeide gang- og 
sykkelveg på strekningen i den pågående kommuneplanrulleringen.  
 
Arbeidet for reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 202 fra tettstedet Spydeberg startet i 
2007. Oppstart av planarbeidet ble varslet på ny 30.03.2012 etter plan- og bygningsloven. Et 
planforslag ble lagt frem for politisk behandling i 26.09.2013 med påfølgende offentlig ettersyn og 
høring i perioden 15.10.2013-05.12.2013. Det kom ca. 30 høringsuttalelser til planforslaget. 
Oppsummering av høringsuttalelsene og planfremmers/administrasjonens vurdering og hensyntagen 
til dem er gitt i vedlegg 5. 
 
Det ble gjennomført åpent møte for allmennheten med spesiell invitasjon til berørte grunneiere 
høsten 2013, og det er gjennomført dialog med statlige og regionale myndigheter i høringsperioden. 
Det ble gjennomført befaring med Statens vegvesen og grunneiere i høringsperioden. Det er senere 
gjennomført befaring med Statens vegvesen og Fylkeskonservator i Østfold for avklaringer om 
løsning forbi Hov gamle skole.  
 
For å oppnå de beste løsningene ble det høsten 2014 gjennomført befaringer med Statens vegvesen 
og netteier Hafslund Nett Øst. Grunneierne ble invitert til informasjonsmøte i november 2014, og det 
deltok ca. 10 grunneiere. Etter denne tid har det blitt gjort mindre endringer som følge av innspill og 
synspunkter på løsningene. Det reviderte planforslaget som legges fram for sluttbehandling og 
egengodkjenning er derfor grundig vurdert ut fra gjeldende regelverk, ulike interesser og 
synspunkter. 
 
Plandokumentene er utarbeidet av Natur, Plan og Utvikling på oppdrag fra Spydeberg kommune, og 
samme firma har bistått i saksbehandlingen. Som underleverandør for digitalisering av plankart og 
veimodell etter det offentlige ettersynet, har vært Asplan Viak. 
 
Det reviderte planforslaget 
Planens hovedhensikt er å bygge en ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202 Hovin skole – 
Granodden, med 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.  

 
Videre er planens hensikt knyttet opp mot:  

· å legge til rette for allmennhetens bruk av badeområdet Granodden.  
· å verne om naturmangfold, automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer på en 

hensiktsmessig måte. 
· vann- og avløpsledning i deler av traseen 
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Gang- og sykkelveien er etter vurderinger gjort i 2007 og 2008 lagt på den vestre siden av fylkesvei 
202 fra Hovin skole i Spydeberg tettsted til friluftsområdet Granodden ved Lyseren.  
 
Planområdet inneholder følgende reguleringsformål med areal i m²:  

· Gang- og sykkelveg:                                                   20 763 
· Annen veggrunn:                                                   44 208  
· Parkeringsplasser:                                                      2 603 
· Kjøreveg:                                                                   6 946 
· Kollektivholdeplass:                                                           0,710 
· Vannforsyningsanlegg:                                                       0,059 
· Friluftsområde i sjø og vassdrag- Friluftsformål:          12 633 
· Forsamlingslokale:                                                      6 412 
· LNF- Landbruksformål                                                          78 410 
· LNF - Naturformål:                                                         3 324 

 

Det totale planområdet er 173 144 m².  

I tillegg er det følgende hensyns- og bestemmelsområder: 

· Registrerte kulturminnelokaliteter,  #1- #7:                                16 887 
· Anlegg- og riggområde, #8:                                                  73 396  
· Sikringssone – frisikt:                                                                0,299 
· Faresone – høyspenningsanlegg:                                           7 526  
· Sone med særlige angitte hensyn – bevaring kulturmiljø:             8 133 
· Sikringssone – Båndlegging etter lov om kulturminner:              2 017  

Over kulturmiljøet ved Spydeberg bygdetun og gamle skolen vis a vis, er det lagt hensynssoner, dvs. 
båndlagte områder etter kulturminneloven og hensynssone bevaring kulturmiljø. De syv registrerte 
kulturminnelokalitetene er markert i plankartet og gitt numrene #1-7.  
 
Blant de viktigste endringene etter det offentlige ettersynet og høringen er: 

· Gang- og sykkelvegens asfaltbredde er redusert fra 2,75 og 3,0 meter til 2,5 meter slik at total 
gangbredde blir 2,5 meter på hele strekningen. 

· Gang- og sykkelvegen skal med unntak av ved Hov gamle skole og vannmagasinet på Holli, 
være i plan med fylkesveien. 

· Traseen føres forbi Hov gamle skole. Det blir rekkverk mellom gang- og sykkelveg og fv. 202, og 
det blir lagt inn masser for å heve gang- og sykkelvegen med hensikt å unngå sprenging av fjell.  

· Løsningen forbi vannmagasinet på Holli blir ikke fortau som i høringsforslaget. Det blir en 
rekkverksløsning der gang- og sykkelvegen blir hevet opp til 1 meter fra dagens terreng.  

· Bussholdeplassene er utvidet i inn- og utkjøringslengde slik at de holder krav til utbedret 
standard gitt i håndbok N100 Veg- og gateutforming, jf. innsigelse fra Statens vegvesen. 

· Frisiktsonene i kryss og avkjørsler er gjennomgått på ny og justert noe.  
· Bestemmelsene er konkretisert med hensyn på krav om tilstrekkelig overflatevannshåndtering, 

jf. bestemmelse §5.3 og §10.  
· Ny vurdering er gjort med netteier om flytting av høyspent- og lavspentanlegg. Alle endringene 

som er gjort fra høringsforslaget til den reviderte utgaven, er derfor gjort i dialog med netteier. 
Alle høyspentmaster i traseen skal derfor i utgangspunktet flyttes med unntak av en. En 
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nettstasjon kan beholdes på sin nåværende plassering. 
· I sør er planområdet utvidet sørover ca. 40 meter i tråd med uttalelse fra Statens vegvesen, slik 

at det blir en sammenhengende trasè for gående og syklende fra eksisterende fortau/gang- og 
sykkelveg ved Hovin skole til den planlagte gang- og sykkelvegen. Det er ikke lagt inn nye 
løsninger i det utvidede området i sør enn det som eksistererer utenfor skolen i dag.  

· Alle driftsavkjørsler til dyrka mark er lagt inn i plankartene. De er markert med av- og 
påkjøringspil. Der driftsavkjørslene utgjør en mer permanent vei/avkjørsel, er dette forsøkt 
fanget opp ved kjøreveg og avkjørsel i plankartet med tilhørende frisiktsoner.  

· Landbruksområder som inngår i anlegg- og riggområder for bygging av gang- og sykkelvegen 
fremkommer av plankartet som LNF - landbruksformål, og formålet er i tråd med 
kommuneplanens arealdel.  

· Kulturminnelokalitetene i traseen som ble registrert gjennom sjakting i 2008 og 2013, er 
nummerert (#1, #2 osv.) i plankartet, og krav til arkeologiske utgravninger fremkommer i 
planbestemmelsene i tråd med Riksantikvarens uttalelse.  

 
Den beskrevne utvidelsen sørover er på kommunens egen grunn, og den har ikke vært på offentlig 
ettersyn siden den innebærer minimale konsekvenser og er av svært liten arealmessig størrelse, ca. 
100 m2. Utvidelsen har skjedd som følge av ønske fra berørt part, Statens vegvesen. Den sikrer 
sammenhengende regulert føring til og fra sentrum for gående og syklende. 
 
Som en del av behandling av planprogram for planarbeidet for gang- og sykkelveg på strekningen 
Granodden – Hallerudstranda ble det vedtatt vurdering av kulvert mellom gang- og sykkelvegens 
endepunkt ved Granodden og over fylkesvei 202 til friluftsområdet Granodden. Dette er vurdert i 
revidering av planforslaget i saken, men av hensyn til først og fremst trafikksikkerhet og kostnader er 
ikke denne løsningen valgt. En kulvert er heller ikke hensiktsmessig ut fra landskap- og 
friluftslivsinteresser.   
 
Statens vegvesen gjorde høsten 2014 en kostnadsberegning for totale kostnader for bygging av gang- 
og sykkelveg Hovin skole – Hallerudstranda. Til grunn for deres vurdering ligger løsningsforslaget i det 
reviderte planforslaget. Deres vurdering er kostnad opp mot  74 mill kr., eventuelt ca. 66 mill kr. ved 
bygging av strekningen Holli-Hallerudstranda samtidig. Fire deletapper er nærmere beskrevet i 
planbeskrivelsens kapittel 8. Usikkerheten i vurderingen er 15-25%. Det er som i høringsforslaget, 
ikke valgt å innarbeide rekkefølgebestemmelser for bygging av deletapper av gang- og sykkelvegen. 
Siden total kostnad overstiger tilgjengelige sideveismidler, må prioritering av dette skje som følge av 
egen saksbehandling der kommunens økonomiske status og prioriteringer samt tilgjengelige 
sideveismidler legges til grunn. 
 
Ulike alternativer som har blitt vurdert og som ikke inngår i det reviderte planforslaget, fremkommer 
av kapittel 6 i planbeskrivelsen.  
 
Det vises spesielt til planbeskrivelsens kapittel 5 for videre beskrivelse av reviderte 
planbestemmelser og plankart. Videre er ulike alternativer beskrevet i kapittel 6, konsekvenser av 
planforslaget i kapittel 7 og videre framdrift, bl.a. kostnadsoverslag for ulike deletapper, i kapittel 8.  
 
Vurdering 
 
I kapittel 4 i planbeskrivelsen er ulike forhold i planområdet beskrevet. Som grunnlag for 
planutarbeidelsen har ligget til grunn gjennomførte arkeologiske registeringer, 
naturmangfoldregistreringer, grunnforholdsanalyser, risiko- og sårbarhetsanalyse og alternative og 
mulige sykkelruter. I kapittel 5 beskrives planforslaget, og grundige vurderinger av ulike alternativer 
fremkommer av kapittel 6. Forholdet til krav om konsekvensutredninger er vurdert og omtalt i 
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innledningen i kapittel 7 i planbeskrivelsen. Vurdering av konsekvensene i nevnte kapittel 7 er gjort 
med tilnærmet samme metodikk for analyse som ved utarbeiding av konsekvensutredninger. 
Hensyntagen til og vurdering av ulike synspunkter i høringsperioden fremkommer av vedlegg 5 i 
saken. Saken anses derfor å være tilstrekkelig utredet.  
 
Som en viktig rammefaktor i planarbeidet har vært at standardene for og dermed definisjonene av 
gang- og sykkelveg og andre elementer i veianlegg fastsettes av Statens vegvesen som veimyndighet 
med ansvar for trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Før fastsettelse av disse standardene har 
veimyndigheten avveid og innarbeidet hensyn til trafikksikkerhet, trafikkframkommelighet, 
drenering, landskap, jordvern osv. Spydeberg kommune har gjennom demokratiske vedtak i 
kommunestyret vedtatt å bygge gang- og sykkelveg fra Spydeberg sentrum – Lyseren. I forhold til de 
mange innkomne høringsuttalelsene i saken er det i vedlegg 5 derfor vektlagt og tydeliggjort at 
Spydeberg kommune som i andre plansaker,  må velge  løsninger som er innenfor det 
veimyndigheten og andre berørte overordnede myndigheter kan akseptere.  
 
Utover dette har Spydeberg kommune som planfremmer og planmyndighet valgt å ta hensyn til 
matjord/jordvern og grunneieres ønske ved å la all overskytende matjord på arealer som må avstås 
til veianlegg, tilfalle grunneier. I tillegg er driftsavkjørsler fra fylkesveien til dyrka mark innarbeidet i 
plankart og bestemmelser. Rådmannen anser derfor at kommunen har valgt å ta ekstra hensyn til 
jordvern og matjord utover det som er vanlig i plansaker som omhandler veibygging.  
 
Både gjennom møter og selve høringsforslaget i seg selv er muligheter for lokale tilpasninger og 
enkelte avvik fra Statens vegvesen sine regler undersøkt. Statens vegvesen har gått med på 2,5 meter 
asfaltbredde for gang- og sykkelvegen, men de aksepterer ikke fortau i fartsgrense 60 og 80 km/t. 
Behovet for 3,0 meter grøft mellom gang- og sykkelveg og fylkesvei ved fartsgrense 60 og 80 km/t er 
begrunnet med behov for snøopplag, drenering, unngå snøbrøyt på gående og syklende samt sikre 
en trafikkbuffersone ved utforkjøring. Det er i de valgte løsningene søkt tatt hensyn til de berørte 
parter på strekningen, og det er gjennomført dialog for å oppnå løsninger som så godt som mulig 
ivaretar hensyn til alle de berørte interessene. Det er også søkt løsninger som kan gi bedre løsninger 
for berørte parter og allmennheten ved opparbeiding av gang- og sykkelveg, f.eks. ny større kjøreveg 
og avkjørsel på Holli og stenging av to mindre eksisterende.  
 
En utbygging av dette omfang vil medføre negative konsekvenser for grunneiere med eiendom i 
traseen. Samtidig vil de samme oppleve økte muligheter for sikker ferdsel til og fra egen bolig til 
andre deler av kommunen, spesielt gjelder dette barn og unge som kan ferdes til fots eller på sykkel 
på egenhånd eller sammen med eldre. Rådmannen anser at kommunens reviderte planforslag er i 
tråd med gjeldende overordnede planer, statlige rammebetingelser og regelverk. 
 
Gang- og sykkelveg på den 7,3 km lange strekningen mellom Hovin skole og friluftsområdet 
Granodden vil være svært positivt for kommunens innbyggere og delvis nabokommunen Hobøl i 
nord. Nytten av gang- og sykkelvegen ventes å være stor i form av folkehelse for alle innbyggere, og 
det vil derfor være en del av Spydeberg kommunes satsing på folkehelse og universell utforming. 
Traseen vil skape nye forbindelser og transportårer fra og med syd i Spydeberg tettsted til 
friluftsområdene ved innsjøen Lyseren. Muligheten for barn og unge til å ferdes ved egentransport 
eller i følge med voksne, vil derfor være mye større enn  i dag. Opplevelsene ved å ferdes på en 
miljøvennlig måte vil øke, jf. målsettinger i Kommunedelplan Idrett og friluftsliv. Dette gjelder ikke 
bare fra ende til ende på gang- og sykkelvegen, men det gjelder også deletapper på strekningen 
eventuelt med videre ferdsel mot øst og/eller vest. Rådmannen anser at tiltaket i stor grad handler 
om tilgjengelighet for innbyggerne i tråd med målsetting om miljøvennlig transport og opplevelser. 
Lokalsamfunnets nytte av tiltaket anses som vesentlig større enn de negative konsekvensene av 
utbygging.  
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Videre behandling 
Komiteen for miljø, plan og teknikk kan ved 2.gangs behandling vedta å sende det reviderte 
planforslaget til kommunestyret. Dersom kommunestyret gjør et positivt vedtak, vil kommunestyrets 
vedtak og egengodkjenning av plan og bestemmelser bli annonsert. Berørte parter vil da orienteres 
per brev om vedtaket og klagemulighet. Dersom klagefristen går ut uten at noen klage har kommet 
inn, er saksbehandlingen for plansaken avsluttet.  
 
Etter at planen er vedtatt, vil det blir utarbeidet byggeplan som skal godkjennes av Statens vegvesen. 
Byggeplan kan utarbeides for hele strekningen eller etappevis som følge av etappevis utbygging. 
Reguleringsplan og bestemmelser vil ligge til grunn for grunnerverv og kompensasjon før bygging av 
gang- og sykkelvegen.  
 

Arkeologiske utgravninger må skje for fem registrerte kulturminnelokaliteter i traseen, før 
anleggsarbeid kan igangsettes.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-12. 

Konklusjon 

Rådmannen anser at det fremlagte reviderte planforslaget for detaljregulering gang- og sykkelveg 
langs fv. 202, Hovin skole – Granodden, kan egengodkjennes. Det har vært motstridende synspunkter 
og interesser, og løsningene som er valgt er gjennomtenkte innenfor rammen av gjeldende regler og 
lokale hensyn. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 m.fl. 
datert 14.04.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.04.2015, egengodkjennes av 
kommunestyret i Spydeberg, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12.  

 
 
 
Komite for miljø. plan og teknikk - 32/2015 
 

KMPT - behandling: 
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 
 
Følgende hadde ordet: Trond Kallum, Truls Lindmo, Lisbeth Baklid, Heidi Vildskog, Jon Gunnar Weng, 
Gunnar Espelid, Yngve Brænd  
 
1. Forslag fra Anne Sofie Hoff:  
 
Anne Sofie Hoff ba om å få sin habilitet vurdert.  
 
VOTERING: 6 for, 1 mot (Yngve Brænd (H)).  
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Anne Sofie Hoff ble erklært inhabil i saken og fratrådte møtet. Jan Erik Fredriksen tiltrådte møtet som 
hennes vara i saken.  
 
2. Fellesforslag fra KMPT:  
 
Administrasjonen må svare ut før kommunestyrets behandling: 
 
1. Må det legges asfalt dekke, eller kan dette gjøres noe seinere? Hva er kravene til universell 
utforming? 
2. Hva er riktig knyttet til grøftebredde, det står 3 m (over 70 km/t), men betyr det at vi kan ha 2 m 
der hvor det er 60 km/t? 
3. Dekker sideveismidlene en gang/sykkelvei uten asfalt, evt med et annet dekke? 
4. Hvorfor er det i rekkefølgebestemmelsene lagt inn parkeringsplass? Kan det legges inn til slutt og 
ikke som rekkefølge? (Andre punkter som kan redusere kostnadene? Hva er det absolutte minimum) 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag, med bestilling om å svare ut spørsmål som 
er reist. 
 

 
 

KMPT - vedtak: 
- Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 
m.fl. datert 14.04.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.04.2015, egengodkjennes av 
kommunestyret i Spydeberg, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12.  
- Administrasjonen må svare på de spørsmål stilt i behandlingen innen kommunestyrets behandling 
av saken.  

 
 
 

Vedlegg: 
1 Forslag til Planbeskrivelse 18.5.2015 
2 Forslag til plankart ROO1 til ROO6 14.05.2015 
2 R002 
2 ROO3 
2 R004 
2 R005 
2 R006 
3 Forslag Bestemmelser til detaljregulering gs Hovin skole - Granodden14.05.2015 
4  FTCOO1 Forslag til veimodell og profil TC001 til TC010 14.05.2015 
4  TC002 
4  TC003 
4 TC004 
4  TC005 
4  TC006 
4  TC007 
4  TC008 
4  TC009 
4  TC010 
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5 Oppsummering høringsuttalelser15.05.2015 
6 Naturtypebiomangfoldrapport 29.11.2012 
7 Geotekniske undersøkelse 27.1.2010 
8 Kulturhistoriske registreringer gs langs Fv. 202,  Hovin - Lyseren 2009 
9 Arkeologiske registreringer 2013 
10 Risiko og rårbarhetsanalyse analyse 11.05.2015 
11 NOTAT OM SYKLING Sentrum - Hallerudstranda 5.09.2013. 
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FORORD 
Plandokumentene er utarbeidet av Natur, Plan og Utvikling på oppdrag for Spydeberg 

kommune.  

 

Underleverandør for tegning av digital terrengmodell og plankart for det reviderte 

planforslaget er Asplan Viak AS.  

 

Målet med planarbeidet er: 

 å bedre trafikksikkerhet for gående og syklende mellom Spydeberg tettsted og 

Lyseren.  

 å bedre fremkommeligheten for gående og syklende mellom bosted og skole i 

Spydeberg langs fylkesvei 202. 

 å bedre mosjonsnettet for rekreasjonssyklister, joggende og gående i Spydeberg.  

 

Arbeidet startet som en følge av tilsagn om sideveismidler, der sideveismidlene er 

kompensasjon for bygging av ny E18 gjennom Spydeberg kommune.  Planen har sin 

forankring i vedtatte overordnede planer, inkludert Kommuneplan for Spydeberg 2007-2020, 

samt inngåtte avtaler med Statens vegvesen. 

 

Det reviderte planforslaget består av følgende dokumenter: 

 Planbeskrivelse for reguleringsplanen 

 Reguleringsbestemmelser 

 Reguleringsplankart 

 Terrengmodell av gang- og sykkelvegen 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

I tillegg foreligger følgende dokumenter i saken 

 Rapport om naturtyper og naturmangfoldkartlegging 

 Rapporter fra kulturhistoriske registreringer 

 Geoteknisk undersøkelse 

 Kopi av høringsuttalelsene 

 Oppsummering av høringsuttalelsene med kommentar 

 Notat om sykling Spydeberg – Hallerudstranda 

 

Den formelle saksbehandlingen av planarbeidet har skjedd etter plan- og bygningsloven, 

kapittel 12.  
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SAMMENDRAG 
 

Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202 fra Hovin skole til Lyseren ble første gang varslet i 

2007. Som følge av intensivering av arbeidet i 2011 ble saken varslet på ny i mars 2012 for å 

fange opp endrede forhold etter varselet i 2007. Det kom inn over 20 uttalelser til hver av 

varslene.   

 

Som følge av varselet i 2007 utførte kulturminnemyndighetene registreringer langs vestre 

siden av fylkesvei 202. Resultatene av registreringene viser at det er høy tetthet av automatisk 

fredede kulturminner i grunnen langs fylkesvei 202 mellom Hovin skole og krysset mellom 

fylkesveiene 202 og 203. Spor etter forhistoriske gravfelt, gravhauger, anlegg og boplasser ble 

funnet i planområdet i form av sju lokaliteter og en gravhaug. Funn av automatisk fredede 

kulturminner har påvirket valg av løsninger i planarbeidet.  

 

Automatisk fredede kulturminner er kulturminner fra før 1534 (reformasjonen). 

Kulturminneloven krever at det skal skje eget vedtak om det skal tillates inngrep der slike 

finnes. Hver registrering kan kreves utgravet før en dispensasjon fra den automatiske 

fredningen kan gis. Riksantikvaren har krevd arkeologiske utgravinger av fem av 

kulturminnelokalitetene før tiltak kan begynne i marken.  

 

Det har i arbeidet også blitt utført en kartlegging av naturmangfoldet på strekningen.  

 

Deler av strekningen som inngikk i oppstartsvarselet, ble ikke videreført i det videre 

planarbeidet. Det gjelder strekningen fra Granodden til Hallerudstranda. Årsaken til dette var 

først og fremst finansiering og kostnader. Hele strekningen for det foreslåtte planområdet ble 

derfor 7,3 km fra Hovin skole – Granodden. Ved 1.gangs behandling av planforslaget i saken 

vedtok det faste utvalget for plansaker i Spydeberg kommune å videreføre gang- og 

sykkelvegen langs fylkesvei 202 til Hallerudstranda. Denne blir fremmet og behandlet i egen 

sak.   

 

Statens vegvesens normaler og øvrige håndbøker beskriver hva som er tillatte og anbefalte 

standarder. Ved valg av løsning for gang- og sykkelvei er Håndbok N100 Veg- og 

gateutforming, Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder samt Håndbok V122 

Sykkelhåndboka, lagt til grunn for å finne stedstilpassede løsninger. Det gjelder 

sikkerhetssone overfor fylkesvei 202, skulderkanter, vedlikehold, fundament/stabilitet, 

drenering og trafikkavvikling for gående og syklende på gang- og sykkelvegen. 

 

I høringsperioden kom det ca. 30 uttalelser fra berørte parter. Det er i tillegg gjennomført 

åpent møte og møter med Regionalt planforum, Statens vegvesen og berørte grunneiere samt 

befaringer med berørte parter. Det har underveis vært dialog med det faste utvalget for 

plansaker i Spydeberg.  

 

Landbruksinteressene i planområdet er ganske store. Av strekningen langs fylkesveien i 

planområdet er ca. 4,6 km dyrket mark av høyeste kvalitet. Der dyrkes hovedsakelig korn, 

men noe blir også brukt for grasdyrking, beite og nypeproduksjon.  

 

Det har i planarbeidet vært en avveining spesielt mellom trafikksikkerhet, jordvern, fredede 

kulturminner og øvrig bebyggelse og teknisk infrastruktur. Gjennom befaringer med Statens 

vegvesen og Hafslund Nett Øst i forbindelse med utregning av et kostnadsoverslag, ble 
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ytterligere avveininger gjort. På hele strekningen er det valgt tre hovedløsninger for gående og 

syklende langs fylkesvei 202: 

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

0,25 m skulderkanter på begge sider av gang- og sykkelvegen.  

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

3. godkjent rekkverk som fysisk skille mellom fylkesvei og gang- og sykkelveg. 

Rekkverkssonen er minimum 0,9 meter. Bredde for gang- og sykkelveg asfalt 2,5 m. I 

tillegg kommer skulderkant på utsiden av gang- og sykkelvegen 0,25 meter.    

 

Løsning 1 over er valgt i skog og dyrka mark der fartsgrensen er 60 og 80 km/t. Løsning 2 er 

valgt der fartsgrensen er 40 km/t helt sør i planområdet samt en deletappe på Holli og en 

deletappe på Frøhaugen. Forbi en boligeiendom er det valgt ca. 25 meter med løsning 3, 

rekkverk. Forbi bygdetunet og Hov gamle skole og forbi høydebassenget på Holli er det valgt 

spesialløsninger av løsning 3 der terrengnivået blir delvis hevet over terrengnivå fylkesvei 

202 for å ta hensyn til hhv. fredede kulturminner og høydebasseng.  

 

Det er videre regulert inn to nye parkeringsplasser, en for besøkende til bygdetunet og en for 

besøkende til badeplassen på Granodden. Eksisterende parkeringsplass for bygdetunet blir 

redusert som følge av ny gang- og sykkelveg i samme område. I begge tilfellene handler det 

også om å tilrettelegge i større grad for sikker trafikkavvikling for både gående og syklende. 

Det er i begge tilfellene nøye vurdert ulike hensyn for å finne de beste løsningene.    

 

Både Hov gamle skole og bygdetunet er tatt med i reguleringsplanen som henholdsvis 

landbruksformål med hensynssone bevaring kulturmiljø og forsamlingslokaler med samme 

hensynssone. Alle gravhaugene i dette kulturmiljøet er båndlagt etter lov om kulturminner.  

 

Av andre formål i planen er i hovedsak: 

- landbruksformål  

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

- LNF – naturformål for svartorskogen øst for badeplassen, Granodden   

- friluftsområde, Granodden 

- universelt utformede bussholdeplasser/plattformer med utbedret standard på begge 

sider av fylkesveien ved Frøhaugen og Holli. De skal erstatte de fire eksisterende. De 

to på vestsiden av fylkesveien knytter det seg rekkefølgebestemmelser til.     

 

Alle kulturminnelokalitetene som har blitt funnet i de kulturhistoriske registreringene er 

markert med bestemmelsesgrense i plankartene. Det gjør at det er lettere å ta hensyn i 

anleggsarbeidet.  

 

Det er i planbestemmelsene ikke gitt en rekkefølge av opparbeiding av gang- og 

sykkelvegetappene på strekningen. Prioritering av utbygging av de ulike delstrekningene vil 

skje i egen behandling der ulike avveininger og prioriteringer vil gjelde, f.eks. samfunnsnytte, 

veikostnader, kommunens eget budsjett og ønsker.  
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1. Innledning 
 

Spydeberg kommunes areal utgjør 142 km². Over 50% av arealet i kommunen består av skog, 

og dyrka mark utgjør 27%. Innbyggertallet per 01.01.2015 var 5 692, og ca. 70 % arbeider 

utenfor kommunen. Kommunen ligger ca. 5 mil fra Oslo med både jernbane og E18 gjennom 

kommunen. Tettstedet Spydeberg er kommunens senter.   

 

Ny E18 har blitt bygd vest for Spydeberg tettsted, og som kompensasjon for bygging av ny 

E18 gjennom Spydeberg har kommunen fått tilsagn om såkalte ”sideveismidler”. En del av 

midlene skal brukes på å bedre forholdene for syklende og gående mellom tettstedet og 

Lyseren. Dette er bakgrunnen for at Spydeberg kommune planlegger opparbeidelse av gang- 

og sykkelveg langs fylkesvei 202 fra Hovin skole nord i Spydeberg tettsted fram til 

badeplassen Granodden ved innsjøen Lyseren. En gang- og sykkelvei som vil forbinde 

kommunesenteret inkludert de nye boligområdene på Grååsen og Vollene midt i kommunen, 

med rekreasjonsområder i den nordre delen av kommunen.   

 

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

sykkelvei langs og vest for fylkesvei 202 mellom Hovin skole, gbnr. 11/51 og Granodden, 

gbnr. 65/20. Samtidig skal planen tilrettelegge for nedlegging av en vannledning i samme 

trasé som gang- og sykkelveien fra krysset mellom fylkesvei 202 og 203 og Holli, dvs. en del 

av strekningen. Vannledningen skal føre vann fra Lyseren.     

 

Gang- og sykkelveitraseen er 7,3 km lang. Fartsgrensene på strekningen er 60 og 80 km/t med 

unntak av 40 km/t ca. 350 m lengst syd i traseen fra Hovin skole til Skulberg-gårdene. Årlig 

døgntrafikk, ÅDT, på strekningen er 1250-2388 der den høyeste ÅDT er ved Spydeberg 

tettsted.  

 

Traseen går gjennom et skog- og jordbrukslandskap med korndyrking og matjord av høy 

kvalitet. På strekningen Hovin skole til like nord for Hovin gamle skole, ca. 2,6 km, er det 

høy tetthet av automatisk fredede kulturminner i og under jordoverflaten. Hovedutfordringen i 

planen har vært å finne løsninger som avveier hensynene til jordvern/grunneierinteresser, 

kulturminner og – miljøer og regelverkets krav til standarder for å oppnå tilstrekkelig 

trafikkframkommelighet og -sikkerhet.  

 

2. Planprosess og medvirkning 
 

Planen berører mange grunneiere og interesser. Interessene som er berørt, er spesielt knyttet 

til kulturminner, dyrka mark/jordvern, grunneierinteresser, landskap og trafikksikkerhet. I 

saken har det derfor vært og er viktig å tilrettelegge for en god planprosess med befaringer 

med ulike parter, gjøre grundige registreringer og legge fram et planforslag basert på 

gjennomtenkte løsninger.  

 

2.1 Varsel om oppstart av planarbeidet 

Første varsel om oppstart ble gjort 23.08.2007 i henhold til plan- og bygningslovens krav. Det 

ble den gang varslet traseer langs både fylkesvei 202 og 233, og planavgrensingen ga ikke 

svar på hvilken side av veiene traseen skulle føres. Planarbeidet stoppet noe opp etter at det 

ble utført kulturhistoriske registreringer i 2008-2009. Siden saken ble varslet første gang, har 
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det skjedd endringer i lovverk og retningslinjer og hos grunneiere og rettighetshavere. 

Spydeberg kommune prioriterer gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202 fremfor fylkesvei 

233. Planmyndigheten valgte derfor ut fra en samlet vurdering valgt å starte den formelle 

planprosessen på ny med nytt varsel om oppstart av planarbeidet for Hovin skole - Lyseren 

langs fylkesvei 202.  

 

Nytt varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg Hovin skole – Lyseren ble sendt 

ut 30.03.2012 til berørte parter og offentlige myndigheter, inkludert kommunens barne- og 

ungdomsrepresentant og ungdommens kommunestyre. Det ble lagt ut på kommunens nettside 

og kunngjort i Smaalenenes Avis 13.04.2012, jf. plan- og bygningsloven §12-8. Frist for 

uttalelse var 10.05.2012. Enkelte hytteeiere langs Lyseren fikk varselbrevet ettersendt med 

uttalelsesfrist 20.05.2012.  

 

Det ble i varselet oppgitt en planavgrensning på vestre siden av fylkesvei 202 fra Hovin skole 

til Lyseren, og det ble beskrevet og bedt om innspill på trasé på hver side av fylkesveien langs 

Lyseren til Hallerud, vest for Lyseren. Det ble også lagt fram ulike alternativer til trasè forbi 

Hov gamle skole og Spydeberg Bygdetun.  

 

Det kom inn 24 uttalelser til varselet. Det er i tillegg innhentet en uttalelse fra Lyseren og Hov 

Vannforsyning. Disse uttalelsene ble oppsummert i høringsforslaget og kopi av uttalelsene 

forelå ved 1.gangs behandling. Det gis ikke ytterligere omtale av disse her bortsett fra at 

opplysninger som er gitt i disse delvis ble innarbeidet i høringsforslaget og delvis foreligger i 

det reviderte planforslaget. 

 

Det ble gjennomført følgende befaringer med berørte parter etter varselet om oppstart:  

- på utvalgte steder; med Statens vegvesen og kulturminnemyndighetene i februar 2012.  

- med enkelte grunneiere rundt Spydeberg Bygdetun og Hov gamle skole i april 2012.  

- med Statens vegvesen 18.september, 2012.  

- om løsninger ved Hov gamle skole; med grunneiere av Hov gamle skole, bygdetunet og Hov 

vestre 04.12.2012.  

 

Det ble holdt en orientering om utfordringer og status i planarbeidet for det faste utvalget for 

plansaker, Komiteen for miljø, plan og teknikk, 19.09.2012.  

 

Det ble gjennomført et informasjons- og dialogmøte med berørte grunneiere i september 

2012. Det har vært dialog med flere grunneiere, bl.a. de to grunneierne som blir mest berørt 

mhp. dyrka mark.  

 

2.2 I og etter høring og offentlig ettersyn  

Komiteen for miljø, plan og teknikk vedtok i møte 26.09.2013 å legge Forslag til 

detaljregulering gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole – Granodden, datert 

17.09.2013, ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 16.10.2013-

05.12.2013. 

 

I september 2013 ble høringsforslaget gjennomgått og kort drøftet med berørte overordnede 

myndigheter i Regionalt planforum i Østfold.  

 



 9 

Det kom ca. 30 uttalelser. Etter det offentlige ettersynet ble uttalelsene vurdert. Statens 

vegvesen hadde innsigelse på lengde på busslommene. Alle hensyn er forsøkt ivaretatt på best 

mulig måte.  

 

Det ble etter det offentlige ettersynet gjennomført et kort informasjonsmøte desember 2014 

for berørte grunneiere på strekningen. Det ble gjennomført ulike befaringer og møter med 

Statens vegvesen, Hafslund Nett og Østfold fylkeskommune kulturminneavdelingen høsten 

2014. Statens vegvesen har som følge av dette gitt et kostnadsoverslag for de løsningene som 

er valgt.  

 

Det har i tillegg blitt innhentet synspunkter i et grunneiermøte og i egne uttalelser fra 

Spydeberg Historielag og Lyseren og Hov Vannforsyning. Det har også vært uformell 

drøfting rundt enkeltpunkter i planområdet i Komiteen for miljø, plan og teknikk i møte i 

november og desember 2014 og april 2015.  

 

3. Planstatus 
 

3.1 Kommuneplan 

 

Visjonen til Spydeberg kommune er å være en grønn kommune, jfr. Kommuneplan for 

Spydeberg 2007-2020 Samfunnsdelen, vedtatt 15.10.2007. Det legges mye fokus på 

folkehelse og miljø. I dette inngår å bevare skog, vann, vassdrag og kulturlandskapet som 

utgjør en viktig del av kommunens identitet, og utbygging av gang- og sykkelstier er en del av 

tiltakene for å oppnå visjonen. Det skal tilrettelegges for miljøvennlig ferdsel ut til 

rekreasjonsområdene, og bilbruken skal reduseres. Det heter blant annet: 

 

”Kommunen må sikre innbyggerne god og miljøvennlig tilgang til kommunens friområder og 

friluftsområder, og de grønne arealene må fremstå som attraktive.” 

 

”Ved å satse på ytterligere utbygging av gang- og sykkelveinettet håper vi å nå ambisjonen 

om å sikre en miljøvennlig tilgang til friområdene.” 

 

I kommuneplanen legges det vekt på tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser for 

å oppnå miljøvisjonen om at innbyggerne skal leve et godt liv i Spydeberg.  

 

I Kommuneplan for Spydeberg 2007-2020 Arealdelen, vedtatt 15.10.2007, inngår ikke gang- 

og sykkelveien langs fylkesvei 202 Hovin skole - Lyseren. Planforslaget krysser områder i 

kommuneplanens arealdel avsatt til: 

- Landbruk-, Natur- og Friluftsområde (LNF) 

- Hovedveier 

- Samleveier 

- Offentlig bygg og anlegg 

- Bebyggelse 

 

I hovedsak inngår planforslaget i arealer avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. I 

Offentlige bygg og anlegg inngår bare Hovin skole. Granodden, gnr. 65 bnr. 20, er avsatt som 

friområde.  
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Videre er det i kommuneplanens arealdel knyttet retningslinjer til nedslagsfeltet for 

drikkevann Lyseren. I deler av dette området inngår planforslagets nordre del i ca. 2 km.    

 

3.2 Kommunedelplaner 

De mest relevante kommunedelplanene omtales.  

3.2.1 Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2009 – 2020 

Hovedmålet i kommunedelplanen for trafikksikkerhet, vedtatt 17.03.2009, er:  

”Spydeberg kommune skal arbeide for en mest mulig trafikksikker og miljøvennlig ferdsel. 

Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en 

tredel innen 2020.” 

 

Videre i hovedmålet utdypes at Spydeberg skal være en miljøkommune med trygg skolevei, 

og en trygg skolevei vil ivareta sikkerhet og trygghet for andre myke trafikanter.  

 

I omtale av riksveier og fylkesveier utenom sentrum er fylkesvei 202 fra sentrum til Lyseren 

beskrevet som en vei med varierende standard, bredde, kurvatur og vedlikehold. Der er 

pendlertrafikk, turtrafikk til Lyseren og besøkstrafikk til Spydeberg Bygdetun.  

 

For Hovin skole beskrives at transport av skoleelever med buss og foreldrekjøring samtidig er 

uheldig, farlig og problematisk. Avstigningsplass og avleveringsplass bør utvides.  

 

Forholdene rundt Bygdetunet beskrives som uklare og usikre med 80 km/t fartsgrense, ingen 

skilting, fotgjengerkryssing eller annen markering/sikring. Parkeringsplassen til Bygdetunet er 

liten. Det er delvis gjerdet på begge sider av veien.  

 

Av fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten er blant annet nevnt: 

- Økt trafikksikkerhet er mulig med redusert fart, gang/sykkelvei, busslommer og bedre 

veistandard. Redusert fart enkelte strekninger er ønskelig. Spesielle utfordringer i 

kommunen er ved Lyseren, Bygdetunet, Grååsen - Spydeberg kirke/skole.  

 

Konkrete fysiske tiltak er gitt i tabell 1.  

 

Tabell 1. Relevante fysiske tiltak på strekningen i handlingsprogrammet.  

Område Beskrivelse av tiltak Kostnader¹ og 

finansiering  

Prioritet, 

år 

Hovin skole, 

bilforbud i 

snuplass. 

Utred og etabler hentebringe 

sløyfe for buss og bilforlengelse 

av nåværende parkeringslomme. 

0,1 mill., kommunale 

midler 

2009-

2012 

Fv. 202 Galtebo 

– Bygdetunet. 

Nedsatt fartsgrense til 60 km/t   

Fv. 202, 

Bygdetunet 

Søk om stående skiltvedtak fra 

vegvesenet om skilting ved 

arrangementer med 

hastighetsreduksjon etter instruks 

  

Fv. 202, 

Generelt, 

Frøhaugen- 

Hallerud. 

Gang- og sykkelvei til Lyseren. 

Hovin skole-Frøhaugen. 

Frøhaugen - Hallerud 

Hovin skole – Frøhaugen: 

10 mill. Frøhaugen – 

Hallerud: 22,9 mill.? 

Sideveismidler. 

2009- 

2012 
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Fv. 202 – 

Frøhaugen og 

Holli 

Vurdere å utbedre kryss  

 

  

Fv. 202, 

Lyseren, Holli-

Hallerud 

Nedsatt fartsgrense til 60 km/t   

Fv. 202 - 

Skulberg  

Vurdere siktutbedringer   

Granodden Utvidelse av parkeringsplassen m 

10 pl. og forbedring av 

utkjørsel/nedgang. 

Kostnad beregnet til 0,1 

mill. Bruke kommunale 

midler. 

2013-

2017 

¹  Statens vegvesen har gjort kostnadsoverslagene og understrekte at de trolig er noe 

underestimert. I kapittel 8.1 i planbeskrivelsen er kostnadene oppdaterte og nærmere 

beskrevet.   

 

3.2.2 Kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2011 – 2022 

Kommunedelplan Idrett og friluftsliv, vedtatt 14.12.2010, er en videreføring av 

kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2005-2017. I begge planene fremgår 

at visjonen er: 

Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 

 

Av handlingsprogrammet for utbygging og tilrettelegging framgår at parkeringsplassen på 

Granodden skal prioriteres i perioden 2015-2022. Universell tilrettelegging av badeplassene 

hvilket innebærer Hallerud og Granodden ved Lyseren, skal prioriteres i 2014.  

 

3.2.3 Kommunedelplan Vannforsyning og vannmiljø 2004-2020  

Spydeberg hadde et vannledningsnett der over 50% av vannet aldri når fram til forbruker på 

grunn av lekkasje. Målet for å redusere lekkasjene var at minimum 70% av det vannet som 

leveres ut på nettet fra Spydeberg vannverk skulle nå fram til forbruker innen 2010. Videre 

skal vannledningsnettet fornyes og vedlikeholdes slik at transportevne og nødvendig styrke 

beholdes. Kommunedelplanen har som hovedmål at: 

”Alle innbyggere og alle bedrifter, institusjoner og lignende i kommunen skal ha sikker 

tilgang til nok vann med en kvalitet som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.” 

 

3.3 Reguleringsplaner 

 

Detaljplaner som blir berørt av planområdet, er: 

 Reguleringsplan for Barnehave-Hovin skole m.m., gbnr. 11/51 m.fl., 

ikrafttredelsesdato 26.04.1990. Der reguleringsplanen for gang- og sykkelvei langs 

fylkesvei 202 overlapper reguleringsplanen for Barnehave-Hovin skole, vil sistnevnte 

bli erstattet av den nye planen.  

 Reguleringsplan for Granodden, gbnr. 65/20 og del av 65/3, vedtatt 1999. 

Reguleringsplanen blir i sin helhet erstattet av den foreslåtte planen for gang- og 

sykkelvei langs fv. 202.  
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3.4 Andre planer, normaler og retningslinjer 

 

I planarbeidet er det en rekke planer, regler og retningslinjer som må tas hensyn til og/eller tas 

med i vurdering ved utarbeidelse av planforslaget. Under nevnes de som er spesielt viktige i 

planarbeidet.  

 

 Veg- og gateutforming Håndbok N100 

 Rekkverk og vegens sideområder Håndbok N101 

Dette er normaler fra Statens vegvesen. Det vil si at de oppgir fastsatte standarder for veg- og 

gateutforming m.m., og dispensasjon fra må/skal-krav i normalene kan kun gis av Statens 

vegvesen selv. Håndbøkene gir valgmuligheter innenfor de oppgitte normene. 

 

Aktuelle veiledere fra Statens vegvesen 

Veiledere fra Statens vegvesen er håndbøker som understøtter normalene og retningslinjene. 

De utdyper disse ved å beskrive mer i detalj hvordan normalkravene kan 

gjøres/bygges/utformes. Nedenfor er oppgitt både gjeldende og tidligere håndbøker, og de har 

alle vært gyldige i løpet av planarbeidet 2012-2015.  

 

 Universell utforming av veger og gater Håndbok 278. 2011. Statens vegvesen.  

 Fartsdempende tiltak Håndbok 072. 2006. Statens vegvesen. 

 Sykkelhåndboka Håndbok V122. Statens vegvesen.  

 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg Håndbok 232. 2009. Statens vegvesen. 

 Veg og kulturmiljø Håndbok 197. 1997. Statens vegvesen.  

 Veg og natur Håndbok 177. 1994. Statens vegvesen i samarbeid med Direktoratet for 

naturforvaltning.  

 Vegen i landskapet Håndbok 010. 1979. Statens vegvesen. 

 

Annet  

 Estetikkveilederen – veileder fra Østfold fylkeskommune 

 Verdifulle kulturlandskap i Østfold, Fylkesmannen i Østfold, rapport 9, 1996. 

Rapporten er resultatet av arbeidet med å registrere verdifulle kulturlandskap i 

Østfold. Det inngår i det landsomfattende prosjektet ”Nasjonal registrering av 

verdifulle kulturlandskap”. Rapporten er et underlagsdokument.  

 Fylkesplan Østfold mot 2050 – Temakart Regionalt viktige kulturlandskap, Østfold 

fylkeskommune  

 Estetiske retningslinjer for Spydeberg kommune, datert 01.02.2000 

 Designmal – Oppgradering av bussholdeplasser – Universell utforming. Fv. 109. 

Sarpsborg – Fredrikstad. Utarbeidet av Østfold Kollektivtrafikk, Statens vegvesen 

Region Øst og Asplan Viak, 01.02.2011.  

 

4. Beskrivelse av planområdet  
 

Planforslaget innebærer gang- og sykkelvei fra Hovin skole, gnr. 11 bnr. 51, i sør til 

badeplassen Granodden, gnr. 65 bnr. 20, i nord. Trasèen går langs den vestre siden av 

fylkesvei 202 til Lyseren til avkjørselen til gnr. 65 bnr. 20 på motsatt side av fylkesveien. 

Planområdets lengde er ca. 7,4 km der gang- og sykkelveien utgjør 7,3 km. Planområdet 

ligger i hovedsak tilgrensende fylkesvei 202. I tillegg er det visse arealer som inngår i 

planområdet for å tilpasse behov som helt eller delvis inngår tilgrensende planområdet.      
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Avgrensningen av planområdet i sør tar hensyn til tilkobling fra Hovin skole og gang- og 

sykkelveg sør for skolen.  

 

4.1 Eiendomsforhold 

 

Planen berører 35 eiendommer. Disse er i hovedsak privateide. Landbrukseiendommene 

dominerer i areal. Planområdet er stort, og en beregning av areal som inngår i hver eiendom er 

vist i tabellene 2, 3, 4 og 5. Det kan forekomme mindre feil. En korrekt beregning vil framgå 

før grunnerverv.  

 

 

 

Tabell 2. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 

Gards- og bruksnr. 11/51 11/2 11/1 12/2 12/1 19/1 19/3 19/2 95/1 

Areal, m² som inngår i 

planområdet 

 

73 

 

800 

 

3850 

 

2472 

 

1983 

 

8000 

 

7000 

 

4317 

 

2883 

 

 

Tabell 3. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 

Gards- og bruksnr. 95/14 95/5 93/19 93/6 92/1 93/7 92/1 92/3 523/14 

Areal, m² som inngår i 

planområdet 

 

1049 

 

4140 

 

514 

 

268 

 

1060 

 

262 

 

6630 

 

900 

 

926 

 

 

Tabell 4. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 

Gards- og bruksnr. 68/3 68/1 66/6 66/9 65/3 65/20 68/2 68/6 19/7 

Areal, m² som inngår i 

planområdet 

 

923 

 

6378 

 

4915 

 

441 

 

3065 

 

6800 

 

2500 

 

230 

 

750 

 

Tabell 5. Oversikt over deler av eiendommene i planområdet. 

Gards- og bruksnr. 95/2 68/4 94/2 68/4 67/1 92/11 66/1 68/7 

Areal, m² som inngår i planområdet  

190 

 

1550 

 

9000 

 

1550 

 

1150 

 

60 

 

7500 

 

90 

 

4.2 Naturressurser og arealbruk  

 

4.2.1 Arealbruk og bebyggelse  

Spydeberg tettsted ligger syd for planområdet med Hovin skole tilgrensende planområdet.  

 

En gjennomgang fra syd til nord viser følgende bebyggelse: 

1. De to gårdene Skulberg nord og sør på hver side av fylkesvei 202.  

2. Hov gamle skole vest for fylkesveien og Spydeberg bygdetun øst for fylkesveien.  

3. Bergenhus – en av få husmannsplasser i Spydeberg 

4. Bolighus inntil fylkesvei 202 

5. Frøhaugen – boligbebyggelse hovedsakelig vest for fylkesveien 
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6. Bolighus nær fylkesvei 202 

7. Hjørnerud – gård med beite inntil fylkesvei 202 

8. To boliger inntil fylkesvei 202 

9. Holli – frittliggende eneboliger og Holli-gårdene  

 

Det er i hovedsak. 11 avkjørsler fra fylkesveien mot vest på strekningen i tillegg til kryssing 

av fylkesvei 203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Arealbruk i planområdet vest for fylkesvei 202 er vist i 

figuren t.h.  

Mørkegrønn viser skog. Lysegrønn viser i hovedsak 

arealer med korndyrking, og bebyggelse vises med gul 

farge.  

 
 

 

4.2.2 Landbruk 

 

Jordbruk 

Jordkvaliteten på dyrka mark er god til svært god. Det er svært gode driftsforfold med ingen 

eller få driftstekniske begrensninger. På strekningen er det korndyrking som dominerer. Der 

det dyrkes korn på strekningen, er det stort sett optimale forhold for korndyrking sett forhold 

til driftsforhold, klima og jordkvalitet. Stedvis, for eksempel sør for Frøhaugen, er det 

dyrkbart der det i dag er skog med høy produksjonsevne.  

 

Skogbruk 

Der det i dag drives skog er det fra lav til høy bonitet. Mellom Frøhaugen og Hjørnerud og 

nord for Hjørnerud er det skog med lav bonitet. Skogstrekningen sør for Frøhaugen er 

boniteten fra lav - høy. For øvrig er det i skog i planområdet høy bonitet for eksempel helt 

nord i planområdet vis av vis Granodden og Haukeneskrysset. Driftsforholdene for å drive 

skogbruk i skog i planområdet, er gode - svært gode på strekningen.  
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4.2.3 Drikkevannskilder og vannforsyning 

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

m.o.h. Nedslagsfeltet er 28 km², hvorav en del av det inngår i planområdet.  

 

Lyseren er hoveddrikkevannskilde for Hobøl og Spydeberg kommuner, og brukerne per 2002 

er gitt i tabell 6. Som følge av befolkningsvekst har antall innbyggere som får drikkevann fra 

Lyseren økt til ca. 7000 personer.  

 
Tabell 6. Oversikt over vannverk og vannforsyning fra Lyseren i 2002. Kilde: KDPL Vannforsyning og 
vannmiljø 2004 – 2020.  
Vannverk Tilknyttet  

Spydeberg vannverk 
(kommunalt eid) 

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

Lyseren-Hov Vannforsyning BA 
(privat)  

- 150 innbyggere 
- 3 husdyrbruk 
- 102 hytter 

Private brønner + Hobøl 
Vannverk BA 

- 1 100 innbyggere 

 

Både Spydeberg vannverk og Lyseren – Hov Vannforsyning BA har inntak i Lyseren ved 

Rudsbukta, noen hundre meter fra land. Lyseren – Hov Vannforsyning har et vannmagasin 

ved Holli, ca. 7 meter fra eksisterende fylkesvei. Mellom veiskulder og vannmagasinet er det 

en forstøtningsmur.  

 

Det er en brønn vest for Frøhaugen. Det er også en brønn noen hundre meter vest for foreslått 

gang- og sykkelvei ved Granodden. Begge ligger utenfor traseen for gang- og sykkelvei. 

 

Nedslagsfeltet til Lyseren kan tenkes å berøres av planforslaget, siden nedslagsfeltet har sitt 

sørligste punkt omtrent ved Holli. Videre viser Nasjonal grunnvannsdatabase fra Norges 

geologiske undersøkelser at det ikke er grunnvannspotensiale i løsmassene på strekningen 

bortsett fra et begrenset grunnvannspotensiale stedvis fra litt syd for Holli og nordover.   

 

4.3 Kulturminner og -miljøer 

I henhold til Kulturminneloven menes med kulturminner alle spor etter menneskelig 

virksomhet i vårt fysiske miljø herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro 

eller tradisjon til. Kulturminneloven skiller mellom kulturminner fra før reformasjonen (år 

1536 og tidligere) og etter. Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet, og betegnes derfor 

automatisk fredede kulturminner. For samiske kulturminner gjelder egne regler. Særlig i 

kystsonene på tidligere strandavsetninger vil det være stor sannsynlighet for å finne 

forhistoriske kulturminner. I utgangspunktet er alle kulturminner fra før 1537 automatisk 

fredet, men det kan gis dispensasjon fra fredningen. Slike dispensasjoner avgjøres av 

Riksantikvaren, og de skjer oftest etter arkeologiske registreringer og evt. utgravninger.  

 

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av større helhet eller 

sammenheng.  
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4.3.1 Automatisk fredede kulturminner  

Det er gjennomført to arkeologiske registreringer på strekningen fram til Lyseren. 

Hovedresultatene foreligger i rapporter fra Østfold fylkeskommune; Kulturhistorisk 

registrering i Spydeberg kommune gang- og sykkelvei langs fv.202, Hovin skole – Lyseren, 

datert 10.02.2009. I den første registreringen ble det funnet seks forhistoriske, arkeologiske 

lokaliteter på strekningen nord for Skulberg til nord for Hov gamle skole. Seks lokaliteter på 

en strekning på 2,3 km regnes som mye. Alle disse som regnes som spor etter 

jordbruksbosettinger foreløpig tidfestet til jernalderen, der hovedepoken i Norge regnes fra ca. 

500 f.Kr. – 500 e.Kr. I den siste registreringen ble det funnet en kulturminnelokalitet vest for 

eksisterende parkeringsplass sør for gårdstunet på Hov gamle skole.  

 

I den nordlige delen av traseen ble det ikke påvist automatiske fredede kulturminner. Alle 

lokalitetene som ble registrert i 2008, framgår av figur 1. 

 

De registrerte automatiske fredede kulturminnene inngår i en del av Spydeberg kommune der 

det er registrert mange gravminner, gravfelt og spor etter bosettinger. På de høyeste åsene 

rundt er det registrert bygdeborger. Trasèen krysser et landskap som stedvis er optimalt for 

forhistoriske jordbruksbosettinger. 

 

 
Fotomontasjen viser registrerte automatisk fredede kulturminner ved Hov gamle og 

Spydeberg bygdetun og i næromgivelsene.  

 

I traseen  langs fv. 202 ble det gjennomført arkelogiske registreringer i 2008, og disse er vist i 

figur1 nedenfor. I 2013 ble det gjennomført en tilleggsregistrering øst og vest for Hov gamle 

skole. Den nye lokaliteten som ble funnet da er vist ved gult omriss og en gul stjerne i 

fotomontasjen over.  
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Figur 1. Beliggenhet for registrerte lokaliteter og kulturminneri den første registreringen i 

traseen.    

 

Funn i lokalitetene og andre automatiske fredede kulturminner: 

Lokalitet 1 (se fig. 1):  

Elleve udefinerte forhistoriske anleggsspor og et ildsted. Mulige gravsteder.  
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Lokalitet 2 (se fig.1):  

Bosettingsspor i form av kokegroper, ildsted, stolpehull og udefinerte forhistoriske 

nedgravninger. Lokalitetene er en del av et større gravfelt der brorparten ligger øst for 

fylkesveien. Sannsynlig at gravfeltet fortsetter vestover.  

 

Lokalitet 3 (se fig.1): 

Bosettingsspor som ildsteder, kokegroper, stolpehull og udefinerte nedgravninger over en 

strekning på ca. 160 m. Det er påvist totalt 32 anleggsspor.  

 

Lokalitet 4 (se fig.1): 

Bosettingsspor. Det ble påvist totalt 34 anleggsspor, bl.a. flere forhistoriske nedgravninger. 

Lokaliteten er en del av et større felt som strekker seg østover, nordvestover og vestover. 

Lokaliteten er brukt som bosetting i flere perioder da det er funnet spor etter flere 

bosettingsfaser.  

 

Lokalitet 5 (se fig.1) 

Bosettingsspor som ildsteder, kokegroper m.m. Det er påvist totalt 19 anleggsspor, og det er 

funnet flest spor vest i lokaliteten.  

 

Lokalitet 6 (se fig.1): 

Bosettingsspor. Mest funn vest i lokaliteten. Feltet kan ha utbredelse inn mot tunet ved Hov 

gamle skole i sør og vestover på jordet.  

 

Lokalitet 7 (vist med gul stjerne og gult omriss i fotomontasjen på side 17): 

Bosettingsspor. Vest for Hov gamle skole.  

 

Andre automatiske fredede kulturminner: 

En gravhaug i hagen på sørsiden av Hov gamle skole mellom lokalitet 5 og 6. Gravhaugen er 

ca 25 meter fra gravfeltet på Bygdetunet øst for fylkesvei 202. Sistnevnte gravfelt har tre 

synlige gravhauger. Alle gravhaugene har en litt ujevn, tilnærmet avrundet rektangulær form. 

Lengderetningen på alle fire langhaugene er nord-sør. To av gravhaugene på Bygdetunet øst 

for fylkesveien og gravhaugen vest for fylkesveien er anlagt på svaberg. Gravhaugen syd for 

gamleskolen har høyde opptil 50 cm og måler ca. 9 x 6 meter. Den mest riktige tolkningen av 

gravhaugen i gamleskolehagen er at det er et gravminne fra jernalderen av typer langhaug, og 

det er en del av det samme gravfeltet som er på/ved Bygdetunet. Gravhaugene er benevnt og 

beskrevet i Askeladden på følgende måte: 

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

Beskrivelse av ID78680 i Askeladden: 

Langhaug - anlagt på svaberg. 

 

 ID78680 : Gravfelt med tre gravhauger fra sannsynlig jernalderen 

Beskrivelse av ID78680 i Askeladden: 

1. Langhaug. Godt markert, men ganske lav. Synes urørt. Gressvokst, en stor bjerk 

midt på, enkelte graner i ytterkantene. Haugen er orientert NNØ-SSV. L 11m, br 5m, h 

0,4m.   Ca 16m S for 1.: 2. Do langhaug. Meget godt markert, synes urørt. Gressvokst 

med grantrær i kantene. Haugen er orientert N-S. L 14m, br 8m, h 1,3m.   Kant i kant 

og Ø for 2.: 3. Do langhaug. Meget godt markert. Dette er den største av de tre 

haugene, den virker urørt, men er avflatet på toppen. Grunnfjellet kommer til syne 

både i N- og S-enden. Haugen er mose- og gressvokst med 4 store bjerker i en sirkel 

på toppen. L 22m, br 15m, h 2m, orientert N-S.       
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En perle NØ for lokalitet 2 på østsiden av fylkesveien. Den ble funnet i jordoverflaten på 

dyrket mark. Sannsynlig er det et smykke som har blitt med i en grav i forhistorisk tid. Ved 

pløying og annen jordbearbeiding har dette smykket blitt brakt opp i dagen. Perla ble funnet 

tilfeldigvis ved en kort og enkel synfaring. Stedet der smykket ble funnet, inngår i gravfeltet 

som ligger på begge sider av fylkesveien.   

 

Det er også registrert en gravhaug utenfor planområdet vest for Frøhaugen.  

 

4.3.2 Kulturmiljøer 

Det er to områder som peker seg ut som kulturmiljøer i planområdet.  

 

Hov gamle skole/gamleskolegården og Spydeberg Bygdetun  

Det viktigste og mest verneverdige av kulturmiljøene i planområdet er kulturmiljøet som 

dannes av elementene som inngår i Hov gamle skole/gamleskolegården og Spydeberg 

Bygdetun. Spydeberg bygdetun består av ti antikvariske bygninger samlet fra ulike stedet i 

kommunen. Det drives og eies av Spydeberg Historielag. Dette kulturmiljøet innehar 

automatisk fredede kulturminner som er synlige i terrenget, og det er en del av et større 

område nord for Spydeberg der det er mange funn etter relativt tett bosetting og jordbruksdrift 

i tusener av år. I dette kulturmiljøet er en rekke forhistoriske fredede kulturminner påvist, 

blant annet fire synlige gravhauger. Dette ligger på et høydedrag sett fra syd med utsikt mot 

Spydeberg tettsted, og er omgitt av jordbrukslandskap og skogvegetasjon. Fylkesveien skiller 

de fire gravhaugene. Dagens kulturmiljø kan restaureres til å få et enda større preg av 

historisk kulturmiljø. For eksempel kan gjerder av mer tidsriktig materiale og stil brukes 

fremfor moderne tids materiale og form. Dagens bygdetun er tilrettelagt med informasjon etc., 

og for besøkende til bygdetunet er det en mindre og enkelt opparbeidet parkeringsplass med 

grusdekke vest for fylkesveien og sør for skolegården tilhørende Hov gamle skole.  

 

 
Hovedbygningen på bygdetunet med gravhauger til høyre i bildet. Sett fra fylkesvei 202.  
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Museumsdriften på bygdetunet drives av historielaget i kommunen, og bygdetunets drift 

bidrar til utvidet forståelse for historien samt skaper en tydeligere historisk forankret identitet. 

Det kan bli ytterligere tilrettelagt for kulturhistoriske opplevelser ved å knytte områdene øst 

og vest for fylkesveien sammen. På den måten kan området få en økt opplevelsesverdi, og 

kulturminnene og –miljøet kan bli en tydeligere kulturhistorisk helhet ved å ta vare på både 

den overordnede struktur og form samt enkeltelementene.  

 

Skuleberg-gårdene 

I rapport Verdifulle kulturlandskap i Østfold fra Fylkesmannen i Østfold, datert 1996, fremgår 

at 276 ulike områder i Østfold har blitt undersøkt med hensyn til kulturlandskapsverdi, både 

kulturhistorisk og biologisk. Rapporten er ikke uttømmende. Områdene har blitt skalert i syv 

kategorier etter viktighet. I Spydeberg ble 19 lokaliteter registrert, og av disse blir en av dem 

berørt av den planlagte gang- og sykkelveien. Den berørte lokaliteten, Skuleberg, har nest 

laveste score på skalaen. Lokaliteten består av to gårder nord for Hovin skole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiplet linje viser avgrensning av lokaliteten 

Skuleberg.  

                            

 
 

Dammene er viktige landskapselementer. I tillegg er det en urterik eng på Skuleberg søndre. 

Kulturhistorisk har området interesse på grunn av tunbebyggelsen på gårdene med gamle 

hageanlegg omkring samt funn av kulturhistoriske boplasser i områdene rundt lokaliteten.  

 

Lokaliteten inngår også som eneste lokalitet i traseen i Fylkesplan for Østfold – temakart 

Regionalt viktige kulturlandskap.  

 

Gårdstunene og området rundt gårdstunene fremstår med elementer som danner et kulturmiljø 

som også markerer et skille mellom gammelt og nytt; en overgang mellom det moderne 

tettstedet, Spydeberg, og jordbrukslandskapet rundt som har vært i bruk i tusener av år.  

 

Bergenhus 

Et lite, nyere kulturmiljø som skiller seg ut ved en å være enhet, er husmannsplassen 

Bergenhus på eiendom gards- og bruksnr. 19/2. Det består av et intakt gårdstun med 
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vedlikeholdte bygninger som våningshus og låve. I Spydeberg er det i dag 20 

husmannsplasser fra 1600-1800-tallet. De aller fleste er ikke intakte/ i forfall.  

 

Adkomstveien til Bergenshus fra fylkesvei 202 er av enkel standard med gress/grusdekke. 

Gårdstunet ligger på en liten høyde i terrenget med jordbrukslandskap og skog rundt. Sett i 

disse jordbruksomgivelsene er dette et kulturmiljø som er fåtallig i dag og som er verdt å ta 

vare på selv om det ikke er regionalt eller nasjonalt verneverdig.  

4.4 Naturmangfold 

I naturmiljøet inngår artsforekomster, naturtyper/leveområder og geologiske elementer knyttet 

til disse. I dette kapitlet inngår registreringer som foreligger i web-baserte kartdatabasene 

Naturbasen, Artsdatabanken og gjennom rapport fra registrering foretatt av Wergeland Krog 

Naturkart. Det er også tatt inn usystematiske observasjoner foretatt av Natur, Plan og 

Utvikling samt opplysninger fra kommunen.  

 

 

 

 

 

 

Figuren til høyre viser en oppsummering av funnene i 

naturmangfoldrapporten.         

 

Naturtyper:  

1. Hollibekken – viktig bekk 

2. Dam på Skulberg Nordre - viktig 

 

Hensynsområder:  

3. Takrørskog øst og nord for Granodden 

4. Svartor-sumpskog øst for Granodden 

5. Bekk fra Rudstjernet 

 

MIS-lokaliteter: 

6. En nøkkelbiotop i skog  

 

Svartelistearter: 

7. Parkslirekne – art med stor spredningsevne  

 

 

   

Trekkruter og ynglehabitater på strekningen som er registrert i Naturbasen, fremkommer av 

tabell 7.  
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Tabell 7. Oversikt over registrerte artsforekomster og naturtyper i Naturbasen, 2012.  
 
Id, navn 

 
Naturverdier og kommentarer 

BA00012527, 
Bergenhusdumpa 

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

BA00012425, Østby, og 
BA00012432, Huseby  

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

BA00012526, 
Kåtorpskauen 

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

BA00012415, Holi sør Yngleområde vår for liten salamander (lat.navn Triturus 
vulgaris), vekting 4, reg. 1994. Truethetskategori: N  truet. 
Reg. 1994. I hovedsak utenfor planområdet. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitet med på yngleområde for liten 

salamander ca. 20 m fra eksisterende 

fylkesveis vestre asfaltkant. Holli i Spydeberg. 

Kilde: Naturbasen, DN.   

 

I innsjøen Lyseren, areal 7,5 km² og nedslagsfelt 28 km², lever det ulike fugler knyttet til 

ferskvann. Vannvolumet i Lyseren er 65 millioner m³, og største dybde er 50 meter. 

Vannflaten er 161-162 m.o.h. Det er ni øyer i innsjøen, og kjente vannlevende virveldyr i 

innsjøen er karpefisker, abbor, gjedde, ørret og kreps. Videre gir innsjøen leveområder for 

blant annet insekter og planter knyttet til strandsonene og innsjøen for øvrig. Det er lagt en 

fartsgrense for båter på 5 hk.  

 

I Artsdatabanken er det per 2012 registrert observasjoner av flere truede fuglearter i vika øst 

for Granodden, tabell 8. Det antas ikke at registrerte arealer med takrørskog utgjør 

yngelområde for disse fugleartene, men de utgjør næringsområder for dem. Fuglene har 

opplevelsesverdi for besøkende på Granodden.  
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Tabell 8. Oversikt over registrerte artsobservasjoner i kartdatabasen til Artsdatabanken 
(2013).  
Hvor Status,  

truethet 
Art År 

Skuleberg Kritisk truet 
(CR) 

Åkerrikse 2007 

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

Granodden, Rud NT Hettemåke 2009, 
2010 

Granodden  NT Storlom 2009 

Granodden, Haukeneskrysset, Hov, NT Stær 2009, 
2011 

Granodden, Holli NT Fiskemåke 2011 

Rud NT Tornskate 1998 
Rud NT Varsler 1999 

Holli NT Vipe 2009 
Skuleberg Sårbar (VU) Sivhauk 2011 

Haukeneskrysset, Rud, Holli, Hov, Dingstad og 
Skuleberg 

VU Sanglerke 2009, 
2011 

Granodden  VU Makrellterne 2011 

 

Flere andre arter både småsalamander og vaktel har blitt registrert på åkre og/eller gårder 

utenfor planområdet. Videre er to dammer øst for fylkesvei 202 mellom Skuleberg-gårdene 

sør i planområdet, naturtyper vurdert som viktig (B). Der er blant annet observert ærfugl. På 

side 12 i naturmangfoldrapporten er det også vist to trerekker vurdert som naturtyper med 

hovedsakelig ask øst for fylkesveien ved Skuleberg øst.  

 

Svartelistede arter 

Svartelistede arter i Artsdatabanken samt rapporten fra kartlegging av naturtyper og 

biomangfold langs traseen v/ Wergeland Krog Naturkart, 2012:  

Hagelupin ved Haukenes krysset nord i planområdet 

Busknellik øst for fv. ved Holli 

Parkslirekne, ved parkeringsplassen ved Granodden  

 

Andre registreringer  

Nord i planområdet er det dagområder for ender i bekker og fuktige drag i skogen vest for 

fylkesveien.  

 

4.5 Trafikk 

 

4.5.1 Trafikkdata 

Det er ikke midtlinje på fylkesvei 202, og kjørebanebredden er 5-6 meter bred. Det er ikke 

gang- og sykkelvei eller fortau noe sted langs fylkesveien i dag. Veiskulderen er noe bredere 

enkelte steder som ved Holli og Frøhaugen, hvilket tar noe hensyn til gående i dagen 

situasjon. 
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Det er spredt bebyggelse på denne strekningen, og 11 veier og avkjørsler har inn og utkjørsel 

til fylkesveien. Avkjørsler til jorder er ikke tatt med i dette antallet. I tillegg krysser fylkesvei 

203 fylkesvei 202 nord for Bygdetunet, og fylkesvei 231 kommer inn fra øst ved Holli.  

 

 

I planområdet fører fylkesveien ut fra Spydeberg tettsted 

ved Hovin skole. Årlig døgntrafikk (ÅDT) forbi Hovin 

skole til rett nord for Skulberg gård er det registrert ÅDT 

2388. Dette anses som et noe høyt tall til Skulberg 

gårdene så det virkelige ÅDT for strekningen Hovin skole 

– Skulberg Nordre er nok noe lavere, sannsynligvis rundt 

ÅDT fram til avkjørselen til Dingstad. På mesteparten av 

strekningen var ÅDT 1250 i 2008, den er beregnet til 

1947 i 2025.  

 

 

Fartsgrenser i grønt (40 km/t), blått (60 km/t) og rødt (80 

km/t).  Trafikkmengden beskrevet i tabell 9 er gitt med 

ulik svart strek.  

 
 

Generelt angis en tungtrafikkandel på fylkesveier til 10% av årlig døgntrafikk (ÅDT). 

Trafikkmengde og fartsgrenser er vist i tabell 9.  

 
Tabell 9. Årlig døgntrafikk og hastighetsgrense på ulike veistrekninger på traseen. Kilde: Statens 
vegvesen, 2012.  

Veistrekning ÅDT 2008 ÅDT 2025 Hastighet,  
km/t 

Fv 202 Spydeberg tettsted – Nordre Skulberg 
gård  

 
2388 

 
3720 

 
40 

Fv. 202 Nordre Skulberg gård –  avkjørsel til 
Dingstad  

 
1931 

 
3008 

 
60 og 80 

Fv. 202 Avkjørsel til Dingstad – Bygdetunet  
1250 

 
1947 

 
80 

Fv. 202 Bygdetunet – Avkjørsel til Galtebo  
1250 

 
1947 

 
80 

Fv. 202 Avkjørsel til Galtebo – nord for Holli  
1250 

 
1947 

 
60 

Fv. 202 Nord for Holli – Avkjørsel til Granodden  
1250 

 
1947 

 
80 

 

Bussholdeplasser/-lommer 

Ved Hovin skole er det bussholdeplass for skolebusser sør for planområdet. På Holli og 

Frøhaugen er det busslommer på begge sider av fylkesveien, men ingen av dem er universelt 

utformede. Trafikken via buss er liten, og det meste er skoletransport.  
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4.5.2 Trafikksikkerhet 

På strekningen fylkesvei 202 Hovin skole – kryss med riksvei 120 i Hobøl er det registrert 54 

ulykker, kilde: www.vegvesen.no . 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. På strekningen er det i Statens vegvesens vegdatabase (2013) registrert: 

 fem personer drept i bilulykke 

 tre personer meget alvorlig skader i tre bil- og /eller MC-ulykker 

 13 personer alvorlig skadet 

 55 personer lettere skadet  

 

Skadetilfellene er relativt jevnt fordelt utover veistrekningen Hovin skole – Granodden. 

Erfaringsvis er lettere og alvorligere skader for syklende noe underrapportert. For en 

fullstendig registrering bør for eksempel sykehus kontaktes. På en 6 meter bred vei med 60-80 

km/t uten fortau og gang- og sykkelvei, er det ingen tvil om at syklende og gående er utsatt. 

Veien brukes noe for godstransport, og kjørebanebredden blir da generelt smal med trafikk i 

begge retninger og gående eller syklende på en eller begge sider.  

 

4.5.3 Veistøy  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, fastsetter krav til 

hensyn og utredning av forhold knyttet til støy i enkeltsaker. Vesentlige avvik fra denne kan 

medføre innsigelse fra berørte myndigheter, jfr. pbl §5-4.   

 

Miljø- og sikkerhetstiltak som gang- og sykkelvei, er omtalt i retningslinjen, kapittel 3.2.2:   

”Miljø- og sikkerhetstiltak (se definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved 

eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av 

støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, 

og der boliger og institusjoner ligger i rød sone.”  

 

Beregningene skal vise en prognosesituasjon og bør ta høyde for utvikling anslagsvis 10 - 20 

år fram i tid. Metode for beregning av veitrafikkstøy er beskrevet i veileder til retningslinjen, 

s. 227. Kapittel 4 i retningslinjen omhandler bygge- og anleggsperioden.  

 

Med 3% økning per år vil trafikkmengden om 15 år på strekningen være 55,80% høyere enn i 

dag, dvs. fra ÅDT 1947-3720. Gjennomsnittlig ÅDT for hele strekningen vil være ca. 2000 i 

år 2027.  

 

4.6 Friluftsliv, nærmiljø og barn og unge 

 

Statlig sikret friluftsområde 

I nordenden av planområdet er et statlig sikret friluftsområde på 7,9 dekar; Granodden gnr. 65 

bnr.20. En mindre del av denne eiendommen som ble sikret i 1964, har svaberg og en fin 

sandstrand mellom trærne. Denne delen brukes som badeplass og er noe tilrettelagt for dette 

med en mindre flytende stupebrygge, redningsbøyer o.l. Det er et lite område skjermet av 

skog. Området er vestvendt og solrikt. Det er siv i bukta på nordsiden av badeplassen. 

Badeområdet brukes hyppig om sommeren og har en høy lokal verdi for bading og 

strandbaserte aktiviteter. Fra fylkesveien er det en grusvei, ca. 4 meter bred, ned til en 

http://www.vegvesen.no/
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parkeringsplass med grusdekke, areal ca. 260 m² og plass til ca. 12 biler. Videre er det sti 

fram til stranda. Området er tilrettelagt med noen benker og bord, informasjonstavler, 

søppelstativer og en bygning med toalett. På eiendommen for øvrig er det skogvegetasjon 

med siv og andre vannplanter i strandlinjen. Vest for eiendommen er det noen mindre brygger 

på private eiendommer.  

 

 
Badeplassen Granodden er forholdsvis liten og ligger idyllisk til ved Lyseren.  

 

Friluftsliv og nærmiljø 

Fra Granodden er avstanden til badeplassen Hallerud 1-1,5 km. Badeområdet Hallerud er 

større og mer tilrettelagt enn Granodden. For å nå denne via land må det sykles, biles eller 

vandres østover langs fylkesvei 202 og videre stikkvei nordover fra fylkesveien.  

 

Fylkesvei 202 er en del av et mosjonsnett i kommunen. Det er flere rundruter for syklister på 

fylkesveinettet nord i Spydeberg og Hobøl kommuner. Fylkesvei 202 gir god forbindelse til 

de fleste av dem i landlige omgivelser. Fylkesveien brukes i dag til jogging, vandring og 

sykling i alle aldre, ikke minst utenom skoletid av barn og unge. Noen velger å kjøre bil 

mellom hverandre for å unngå å ferdes langs fylkesveien.   

 

Strekningen sykles i dag av både mosjonister og treningssyklister i både grupper og 

individuelt. Mosjonister sykler mer lokalt mens treningssyklister kan sykle dagsetapper fra 

Oslo/Enebakk til Spydeberg og videre sørover eller nordover. Strekningen er mer aktuell for 

treningssyklister etter at E18 gjennom Spydeberg sentrum ble avviklet. Erfaringsvis bruker 

treningssyklister veibanen. Gang- og sykkelvei i planområdet kan dermed sies å først og 

fremst gagne lokalbefolkningen i alle aldre.  

 

Det er skolebuss på strekningen. De som ikke har rett til skoleskyss, bruker i hovedsak 

skolebuss siden den trafikkeres på strekningen, se for øvrig kapittel 4.5 Trafikk.  
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De som bor langs den planlagte traseen, bruker fylkesveien for å besøke hverandre. 

Fylkesveien brukes også av joggende.  

 

4.7 Universell utforming 

I hht. tidligere Håndbok 232 utgitt av Statens vegvesen, er de sju prinsippene for universell 

utforming i trafikksammenheng beskrevet som: 

- like muligheter for alle 

- fleksibel i bruk 

- enkel og intuitiv i bruk 

- forståelig informasjon 

- toleranse for feil 

- lav fysisk anstrengelse 

- størrelse og plass for tilgang og bruk 

 

Graden av tilrettelegging for personer i planområdet med nedsatt funksjonsevne er svært 

lav/ingen. Det er ikke opparbeidet etter prinsippene om universell utforming. Det gjelder 

bussholdeplasser, bygdetunet, badeplassen på Granodden og forholdene for gående, syklende 

og rullestolbrukere langs fylkesveien i planområdet.  

 

4.8 Estetikk og landskapsbilde 

I rapport 9 Verdifulle kulturlandskap i Østfold fra 1996, fra Fylkesmannen i Østfold, beskrives 

kulturlandskap der en del av Skuleberggårdene inngår, som regionalt viktig med lav/middels 

verdi. Gamle hageanlegg, dammer og noe beitemark inngår i dette, se kapittel 4.3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskap 

sett fra 

planområdets 

ende i sør. 

Mot 

Skuleberg-

gårdene.  

 

Mellom tunene på Skuleberg-gårdene og bygdetunet er landskapsbildet preget av store flater 

med åkre der korn og grovfor dyrkes, omringet av skog. Landskapsrommene er halvåpne med 

lave trerekker/skog som danner vegger i landskapsrommene. Terrengformene er preget av 

myke linjer i landskapet; små høydeforskjeller og mindre raviner. Fylkesveien ligger midt i 
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dette åkerlandskapet, og den inngår i dag som landskapselement uten å dominere. Gårdsbruk 

danner små øyer i dette landskapet og bryter de åpne flatene.  

 

 
Små terrengforskjeller og store flater med dyrka mark preger de første 2,5 km av strekningen. 

Til høyre sees gamleskolen på eiendom gbnr. 19/3.  

 

Fra bygdetunet til Lyseren består landskapet av sammensatte landskapsrom, dvs. mindre 

lukkede, halv-åpne/-lukkede og åpne landskapsrom. Terrengformene er mer varierte med litt 

mer kupert terreng og blanding av åkerlandskap og skog. Skogen danner lave vegger i 

landskapsrommene, og åkrene danner flater i landskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mindre 

strekninger 

er det skog 

på begge 

sider av 

fylkesveien. 

Avkjørsel 

til 

Granodden, 

t.v. 
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Før og etter Frøhaugen er det skog vest for fylkesveien og åkerlandskap øst for fylkesveien. 

Fra Holli og nordover er det mer preg av jordbrukets kulturlandskap igjen, men det er lengre 

strekninger med skog vest for fylkesveien til og med vis a vis Granodden. Øst for fylkesveien 

framstår strekningen fra Holli som et jordbruks- og åkerlandskap med gårder som danner øyer 

og skog som danner vegger rundt. Mot Lyseren buer terrenget slakt ned mot vannet. 

Skogvegetasjon danner en fin ramme rundt/langs vannet. I vannet er det ulike vannplanter 

som danner en fin overgang mellom grønn vegetasjon på land og det blanke/blå/brune vannet.  

 

Fylkesveien er i hovedsak lagt der det var naturlig i forhold til masser, eiendomsforhold og 

linjer i landskapet. Kurvaturen i veitraseen følger derfor stort sett landskapets linjer og 

elementer, og den har en standard som gjør at den ikke dominerer. Det gjelder i 

åkerlandskapet nordover til bygdetunet. I overgangen mellom skog og åker ligger gjerne veien 

i randsonen, for eksempel mellom Frøhaugen og Hjørnerud og fra nord for Holli til 

Granodden.    

 

 
Landskapet sett mot sør med Skuleberg Nordre i bakgrunnen.  

 

4.9 Fiberkabler, høyspent, VA-ledninger og anlegg 

Det er en rekke fiberkabler, VA-ledninger og strømledninger i jord langs fylkesveien. Blant 

annet mellom Skulberg Nordre og Hov gamle skole er det ledninger og kabler. Fiberkablene 

er ikke registrert i offentlige databaser.  

 

En nettstasjon finnes mellom eksisterende busslomme og bolig på Frøhaugen. Den er plassert 

i bunnen av en høyspentmast.  
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Høyspentlinjer krysser fylkesveien vestfra fire ganger på strekningen. Dette krysses i 

luftspenn, og det er flere høyspentmaster som må tas hensyn til. Høyspentlinje krysser på et 

punkt: 

- Mellom avkjørsel til Dingstad og avkjørsel til Hov Østre 

- Rett nord for Bergenhus 

- Krysser fylkesveien ved Holli 

- Frøhaugen 

 

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

 

4.10 Grunnforhold og erosjonsrisiko 

I følge karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser består bergrunnen i hovedsak av 

ulike former for gneis, og i et mindre område mellom Bergenhus og Grinna er det gabbro-

bergarter, se figur 2.   

 

Løsmassene viser i følge karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser: 

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

og delvis silt 

- blanding av bart fjell/stedvis tynt dekke og strand-/fjord-/havavsetninger på 

strekningen Grinna – Holli 

- blanding av morenemateriale og torv-/myrmateriale fra Holli – Granodden, like nord 

for Holli er det noe innslag av strand-/fjord-/havavsetninger  

 

 
Figur 2. Oversikt over løsmassene i nordre del av Spydeberg. Kilde: Norges geologiske 

undersøkelser, www.norgesglasset.no .  

http://www.norgesglasset.no/
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Erosjonsrisiko i traseen er vekslende, men det er kun enkelte og mindre områder med høy 

eller svært høy erosjonsrisiko. Erosjonsrisiko vist i en firedelt fargeskala med fire 

risikoklasser viser høyest risiko med mørkest lilla farge, se vedlegg 1, A, B og C.  

 

 

Geotekniske undersøkelser ble utført i 2010 av Statens 

vegvesen på en foreløpig planlagt trasè langs fylkesvei 202 

og 233. Den viser at det kun i enkelte områder er 

utfordringer som må løses ved veibyggingen, se egen 

rapport. I figuren t.v. vises punktene det ble foretatt 

analyser og prøveboringer i 2010.  

 

 

 

Strekninger med prøveboring og analyse er markert t.v. 

med kryss. Det ble utført fem boringer.  

 

 

 

5. Beskrivelse av planforslaget 
 

I kapittel 5 beskrives planforslaget uten alternativ B med unntak av kapittel 5.2.3.  

5.1 Arealformål 

Hele planområdet utgjør 174 882 m². Areal og arealformålene som inngår i planområdet er 

omtrent i m²: 

Landbruksformål:    78 410 

Annen veggrunn:   44 208  

Friluftsformål:   12 633 

Gang- og sykkelveg:   20 763 

Forsamlingslokale:    6 412 

Parkeringsplasser:    2 603 

Naturformål:      3 324 

Kjøreveg:      6 946 

Kollektivholdeplass:          0,710 

Vannforsyningsanlegg          0,059 

 

I tillegg er det følgende hensyns- og bestemmelsområder med areal, m
2
: 

  Registrerte kulturminnelokaliteter,  #1- #7:    16 887 

 Anlegg- og riggområde, #8:     73 396  

 Sikringssone – frisikt:              0,299 

 Faresone – høyspenningsanlegg:       7 526  
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 Sone med særlige angitte hensyn – bevaring kulturmiljø:    8 133 

 Sikringssone – Båndlegging etter lov om kulturminner:     2 017  

 

5.2 Gang- og sykkelveg 

I henhold til Håndbok N100 Veg og gateutforming kan vei for gående og syklende 

kombineres når antall gående og syklende hver for seg er 0-50 i maksimaltimen i et 

normaldøgn. Maksimaltimen er timen da det er mest trafikk av gående og syklende. 

Tidspunktet bør være 10 år etter utbygging. Minimumsbredden for en gang- og sykkelvei er 

2,5 meter asfaltbredde eller gangbredde. I tillegg kommer minimum 0,25 m skulderkant på 

hver side. En bredde på 2,5 meter gangbredde er valgt siden Statens vegvesen kan akseptere 

dette på strekningen.  

 

En gangbredde på 2,5 meter er standard minste bredde for maskinell snørydding, og det er 

minste bredde for tilstrekkelig trafikksikkerhet og – framkommelighet på gang- og 

sykkelvegen.  

 

Statens vegvesen opererer i håndbok N100 med disse breddemålene for ulike trafikanter på en 

gang- og sykkelveg: 

 En person med førerhund eller ledsager, 1,2 meters bredde 

 En person i rullestol, 0,9 meter 

 En person med dobbel barnevogn, 0,9 meter 

 En person på sykkel med tilhenger, 1,0 meter  

For å sikre tilstrekkelig framkommelighet for gående og syklende i tråd med universell 

utforming er det viktig at det er mulig å passere hverandre. En bredde på 2,5 meter er derfor et 

minimumsmål.  

 

I tidligere versjon av Sykkelhåndboka skisseres ulike løsninger for gang- og sykkelvei basert 

på ulike fartsgrenser for tilgrensende bilvei, se figur 3 og 4. Rabatt med kantavvisende 

kantstein på begge sider er ikke valgt i planforslaget da det framstår som uaktuelt.    

 

Håndbok V122 Sykkelhåndboka er en veileder mens Håndbok N101 Rekkverk og vegens 

sideområder er en normal og gir derfor mer absolutte krav som en forskrift. Kapittel 3.7.3 

Trafikkskille mellom bilveg og gang-/ sykkelveg i Håndbok N101 oppgir minimum bredder på 

avstand mellom bilvei og gang- og sykkelvei. Ved fartsgrense 70 km/t eller mer er standard 

løsning for trafikkskille 3,0 meter grøft. De valgte løsningene er vist i figur 3 og 4 og tabell 

10.  

 

 
Løsning 1: 
Anbefalt s = 3,0, minimum 2,5 
Anbefalt a =3,0, minimum 2,0* 

Anbefalt sk=0,5, minimum 0,25 
 
a er ofte dekket av gress. Ved a <3,0 m kan det 
bli problemer ved snøbrøyting og 
veivedlikehold.  
Samlet bredde fra asfaltkant på bilvei:  
5,25 - 7,5 m* 
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Løsning 2: 
Anbefalt s = 3,0, minimum 2,5 
Minimum d = 1,5* 
Anbefalt sk=0,5, minimum 0,25 
 
d har gressdekke med kantstein ned mot bilvei.  
 
Samlet bredde fra asfaltkant på bilvei:  

3,75 - 4,7 m * 

 

 
Figur 3. Ulike løsninger for gang- og sykkelvei ved fartsgrense ≤60 km/t på bilvei. s= 

asfaltert veibredde i alle alternativene. Alle tall i figuren er i antall meter.  
*Ved skiltet hastighet > 60 km/t er minsteverdi 3,0 m for a og d.  
 

 
Løsning 3: 
Anbefalt s = 3,0, minimum 2,5 

Minimum c = 0,9 
Anbefalt sk=0,5, minimum 0,25 
 
Samlet bredde fra asfaltkant på bilvei:  
Minimum 3,65 m 

 

 
Figur 4. Løsning ved bruk av rekkverk som trafikkdeler mellom bilvei og gang- og sykkelvei.  

 

Valget av ulike løsninger er først og fremst styrt av fartsgrenser, jf. standarder gitt av Statens 

vegvesen. Innenfor disse rammene er det tatt hensyn til dyrka mark/jordvern, bebyggelse og 

grunneierinteresser. Valgte skulderkanter er 0,25 m. 
 

Tabell 10. Løsninger for gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202. Tallene for 
profilnr. refererer til vedlegg veimodell med profil, TC001-010.  

Profil nr. * 
 

Løsning Distanse 

0 - 350 Overgang fra Hovin skole. 

1,5 m trafikkskille med kantstein ut mot fylkesvei 

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

Ca. 350 m  

350 - 1350 3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 1000 m 

1350 - 2360 3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 1010 m 

2360 – 2440 Rekkverksløsning, trafikkdeler 0,9 m,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 80 m 

2440 – 3380 

3380 – 3425 

3425 - 4300 

3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen bortsett 

fra profil 3380-3425 der det blir rekkverksløsning 

Ca. 1860 m 
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 med trafikkdeler 0,9 m 

4300 – 4440 1,5 m trafikkskille med kantstein ut mot fylkesvei 

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

Plattform ved busslomme. 

Ca. 140 m 

4440 – 5040 3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 600 m 

5040 – 5345 1,5 m trafikkskille med kantstein ut mot fylkesvei 

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

Ca. 305 m 

5345 – 5425 Rekkverksløsning med 0,9 m trafikkdeler, 2,5 m 

vegbredde på gang- og sykkelvegen. Gang- og 

sykkelvegen blir hevet opptil 1,0 m.  

Plattform ved busslomme.  

Ca. 80 m 

5425 – 6500 3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 1075 m 

6500 – 7080 3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 580 m 

7080 – 7250 3 m trafikkskille med grøft,  

2,5 m vegbredde på gang- og sykkelvegen 

Ca. 170 m 

*Tallene for profil og distanse er omtrentlige tall, og de er innenfor en nøyaktighet på ca. ±10 meter.  

 

Prinsippet om 2,5 meter vegbredde og 3 meter trafikkskille er fulgt på strekninger med skog 

med fartsgrense 80 km/t og 60 km/t med unntak av bebyggelse nær inntil veien. Til sammen 

utgjør løsning 1, jfr. figur 3 over, hele ca. 6,3 km og løsning 2 og 3 ca. 1 km. Hele strekningen 

fra Hovin skole til avkjørsel til badeområdet Granodden er 7,3 km.  

 

Fra Hovin skole til avkjørsel til Skulberg nordre er det valgt en begrenset løsning beskrevet 

som nr 2 over. På Frøhaugen og Holli er det også valgt en slik løsning.  

 

Gang- og sykkelveiens ende ved Lyseren er rett syd for eksisterende adkomstvei til 

badeplassen Granodden. Siden det ikke er tillatt med fotgjengerfelt over veier med fartsgrense 

80 km/t, er det ikke en del av planen.  

 

På Holli er det valgt en rekkverksløsning der gang- og sykkelvegen heves opptil 1,0 meter 

over dagens nivå. Forbi gravhaugen ved Hov gamle skole og gårdstunet Hov gamle skole blir 

det rekkverksløsning med heving av gang- og sykkelvegen opptil 40 cm for å unngå 

sprenging. Rekkverksløsning er også valgt forbi et bolighus sør for Frøhaugen siden det er 

smalt mellom fylkesvei og bolighus. 

 

Ved føring inntil bebyggelse er utforming av grøfter tilpasset tilgjengelig areal, hvilket 

spesielt gjelder inntil Lyserenveien 454, på eiendom gnr. 92 bnr. 1.  

 

På eiendommene gnr. 19 bnr. 3 og 7 inngår delvis en løsning med rekkverk forbi dagens 

avkjørsel til parkeringsplassen for bygdetunet og til låven nord for tunet på Hov gamle skole.  

Løsningen med gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi den gamle skolen og bygdetunet er 

ikke konfliktløst på grunn av fartsgrense og kulturmiljøet og kulturminnene på begge sider av 

fylkesveien. Skulderkant på gang- og sykkelveien går inntil ca. 3,1 m inn i den 5 meter brede 

sikringssonen rundt gravminnet.  

 

Det er i planbestemmelsene ikke gitt en prioritering av gjennomføring av gang- og 

sykkelvegetappene på strekningen. Man antar at bruken og dermed samfunnsnytten, er høyest 
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nærmest tettstedet Spydeberg og opp til Hov gamle skole/bygdetunet eller krysset mellom fv. 

203 og 202, såkalte Hovs plass.  

 

5.3 Kollektivholdeplasser 

Kravet om universell utforming er lovpålagt. Bussholdeplassene er derfor universelt utformet 

i tråd med utbedret standard gitt i håndbok N100. Lengden på hver bussholdeplass blir da 54 

meter, se figur 5. 

 

 Figur 5. Utforming av bussholdeplass ved utbedret standard. Alle mål i meter. Kilde: Håndbok N100 
Veg- og gateutforming, Statens vegvesen.  

 

De eksisterende holdeplassene i traseen ved Frøhaugen og Holli har busslommer. Dagens 

løsning er uten plattform for passasjerer, men det er lomme for buss. Dagens løsning er 

holdeplasstype 3 med en variant som er mye brukt utenfor tettbygde strøk tidligere; ca. 15 

meter busslomme inklusive opp- og nedramping. Dog er busslommene i planområdet noe 

lengre. Slike varianter som beskrevet for holdeplasstype 3, skal ikke brukes lenger. 

Fartsgrensa ved de eksisterende bussholdeplassene er 60 km/t, og ÅDT er lavere enn 1500. I 

2025 vil ÅDT med årlig 3% trafikkøkning være ca. 2000 der det i dag er busslommer på 

strekningen.  

 

 

 
Figur 6. Prinsippskisse som viser busslommer av holdeplasstype 4 i begge ferdselsretninger. 

Kilde: Håndbok 232 Statens vegvesen.  

 

Ved valg av løsning er det lagt vekt på at dette er skolevei, og det er fartsgrense 60 km/t. Det 

anses derfor bra å ha busslomme, og det betyr at det må brukes holdeplasstype 4 med 

busslomme og plattform. I det reviderte planforslaget inngår holdeplasstype 4 øst for fv. 202 

ved Frøhaugen og på begge sider av fylkesveien på Holli. Holdeplasstype 3 med kantstein 

mot fortau er vurdert for holdeplassen vest for fylkesveien ved Frøhaugen. Ved sistnevnte 

holdeplass er det god sikt og noe trangt i forhold til omkringliggende bebyggelse og teknisk 
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infrastruktur. Retningen tilsier først og fremst avstigning for skolebarn på vei hjem fra skole. 

Lehus er derfor ikke innarbeidet for holdeplassene øst for fylkesvei 202.  

 

Bredden på busslommen skal være 2,75 + 0,25 m. Kantsteinshøyden til plattformen skal være 

180 mm, og kantsteinshøyden mot 10-metersonen bak bussen skal være 130 mm. Målene er 

for fartsgrense 60 km/t som ved eksisterende bussholdeplasser på strekningen.  

 

 
Figur 7. Prinsippskisse for et alternativ for busslomme på fri vei, holdeplasstype 4. Ved 

tilstrekkelig fri bredde kan gang- og sykkelvei ledes bak et lehus. Kilde: Tidligere Håndbok 

232, Statens vegvesen.  

 

Det blir lehus kun for bussholdeplassene vest for fylkesvei 202. Lehus i henhold til figur 7 

over, blir bak den kombinerte gang- og sykkelveien og plattformen. På grunn av lav ÅDT, lite 

bebyggelse og arealkonflikt med eksisterende kommunal vei er det valgt en lokal tilpasning 

ved å ikke ha lehus på begge sider av fylkesveien. De fleste venter på bussen i retning 

Spydeberg tettsted.   

 

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til holdeplassene vest for fylkesveien. De må 

opparbeides/oppgraderes samtidig med bygging av tilhørende gang- og sykkelveietapper på 

strekningen Hovin skole – Lyseren.  

 

5.4 Friluftsområde  

Eiendom gnr. 65 bnr. 20 blir regulert i sin helhet Bruk og vern av sjø og vassdrag – 

friluftsområde, kode 6700 i kart- og planforskriften. Dette er i tråd med intensjonen i 

kommuneplanens arealdel 2007 – 2020 der det er avsatt som friområde.  

 

Ut fra landskapshensyn/landskapsbilde langs Lyseren samt de to hensynsområdene med 

svartorsumpskog og takrørskog, samt leveområde for vannfugler i nærområdene gis det i 

bestemmelsene krav til kantsoner med vegetasjon, inkl. i tresjiktet.  

 

Eksisterende parkering skal kunne benyttes, og dekket skal fortsatt være grus. Det er ikke 

behov for å bruke badeplassen om vinteren. Antall syklende og gående til badeplassen antas 

svært redusert i vinterhalvåret. Det er derfor ikke behov for å brøyte forbindelsen for gående 

og syklende fra fylkesveien til badeplassen. En enklere standard tar bedre hensyn til 

naturmiljøet og det landskapsestetiske i miljøet ned mot Lyseren.   
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I bestemmelsene til friluftsområdet settes det krav til å bevare eksisterende kantvegetasjon 

mot Lyseren for å beskytte naturmiljøet og det biologiske mangfoldet i og ved Lyseren. 

Badeplassen skal være en naturlig del av naturen i området. Det settes videre krav til 

opparbeiding av sykkelparkering. Parkeringsarealet for motorkjøretøyer kan ikke utvides, men 

det kan tilrettelegges for minimum 2 HC-plasser innenfor dagens areal, jf. reviderte 

bestemmelser.  

 

5.5 Kjøreveg 

For å flytte fylkesvei 202 inngår kjøreveg i reguleringsplanen. Det samme gjør 10 avkjørsler, 

del av fylkesvei 203 og ny kjøreveg ved Holli. Kjøreveg er også tatt med syd for 

friluftsområdet Granodden for å erstatte gjeldende reguleringsplan for Granodden. Kjøreveg 

er regulert for totalt 11 områder, og kjøreveg er regulert inn etter gjeldende normer.  

 

De to eksisterende avkjørslene vest for fylkesvei 202 på Holli erstattes av en ny kjøreveg. 

Stengesymboler for eksisterende veier framgår av plankartet.   

 

Driftsavkjørsler i jordbruket er innarbeidet med avkjørselspiler i plankartet der de ikke 

fremkommer som fysiske avkjørsler. Dette er adkomster som brukes svært begrenset per år 

slik at behovet for vei ikke er tilstede. Disse avkjørslene skal hensyntas i byggeplan. Det vil 

da kreve mulighet for inn- og utkjøring fra fylkesveien over gang- og sykkelvegen til jorde.  

 

5.6 Annen veggrunn 

Annet vegareal er områder for trafikkskille mellom fylkesveien og gang- og sykkelveg, 

grøfteareal i bakkant og ved fylkesvei, gang- og sykkelveg og andre veier i planområdet. Det 

går fram av planbestemmelsene at skjæringer, fylling og grøfteprofiler utover det som er gitt i 

plankartet og bestemmelser skal følge gjeldende krav, og det skal fremgå av byggeplan.  

 

Normalt reguleres skråningsutslag (grøft/skjæring/fylling) pluss et tillegg på 1,0 meter for 

gang- og sykkelveg langs fylkes- og riksveier. Dette prinsippet er i stor grad gjennomført i 

denne planen også for å oppnå tilstrekkelig stabilitet og fundament. 

 

Av bestemmelse § 5.3 fremgår at hovedløsning for trafikkdeler er 3,0 meter grøft i tråd med 

krav fra Statens vegvesen. Ved bruk av rabatt er minste trafikkdeler 1,5 meter bred. Kun på 

tre steder er det tillatt rekkverkssone som vist på plankartet; forbi gravminne ID119480 ved 

Hov gamle skole, forbi bolig på eiendom gnr. 94 bnr. 3 (Lyserenveien 364) og vannmagasinet 

på eiendom gnr. 68 bnr. 1.  

 

5.7 Parkeringsplasser 

Tre parkeringsplasser inngår i planforslaget. O_SPP_1 er eksisterende parkeringsplass vest for 

fylkesvei 202 ved den gamle skolen og bygdetunet. Utnyttelsen av denne må sees i 

sammenheng med hensynssonen bevaring av kulturmiljø, og den vil derfor ikke bli 

opparbeidet i vesentlig grad.  

 

O_SPP_2 er ny parkeringsplass vest for o_SPP_1, og den er ment for sammen med o_SPP_1 

å dekke et behov for parkering ved arrangementer ved Spydeberg bygdetun. 



 38 

Parkeringsplassen, o_SPP_2, er ca. 20 meter x ca. 60 meter, og det må påregnes noe 

beplantning innenfor det samme arealet av estetiske hensyn.  

 

Parkeringsplass, o_SPP_3, er nord i planområdet ca 100 meter fra avkjørsel til Granodden 

friluftsområde. Den skal sammen med eksisterende parkering i friluftsområdet dekke behovet 

for parkering til friluftsområdet Granodden. O_SPP_3 er ca. 20x35 meter, og den er utvidet 

etter det offentlige ettersynet i tråd med lokale ønsker. Avfallsbeholdere skal plasseres på 

arealet.  

 

Dagens parkering ved Granodden er liten og blir derfor fort full. Det er naturlig å opparbeide 

ny parkeringsplass ca. 100 meter øst for Granodden som avtegnet i plankartet samtidig eller 

før gang- og sykkelveg opparbeides på strekningen. 

  

5.8 Landbruk-, natur- og friluftsområde 

5.8.1 Landbruksformål 

Landbruk, natur og friluftsområde - landbruksformål er valgt for landbruksområder der det 

skal være landbruksdrift og/eller gårdstun. Bestemmelsene og hensynssoner gir ulik 

begrensning og mulighet for bruk og bebyggelse. Landbruksformål på eiendom gnr. 19 bnr. 3 

skal sees i sammenheng med hensynssonen bevaring av kulturmiljø der. Landbruksformål på 

eiendom gnr. 68 bnr.3 må sees i sammenheng med landbruk på eiendommen, og 

bestemmelsene gir rom for bebyggelse og utvidet landbruksvirksomhet i form av parkering og 

gårdsbakeri.  

 

5.8.2 Naturformål  

Det berørte arealet for naturformål på eiendom gbnr. 65/3 er avsatt til friområde og LNF med 

vekt på friluftsliv i gjeldende kommuneplanens arealdel.  

 

Arealet utgjør et hensynsområde med svartor-sumpskog. Det er regulert til Landbruk, natur- 

og friluftsområde – naturformål. Dette betyr at bevaring av svartorsumpskogen skal 

vektlegges framfor landbruksdrift. I bestemmelsene legges det opp til at området skal bevares 

i størst mulig grad. Skogbruksloven vil fange opp flerbrukshensynet som må være gjeldende 

for denne svartorsumpskogen vedrørende skogbruksdrift. Både skogtypen og beliggenhet gjør 

det viktig å bevare trær og øvrig vegetasjon i størst mulig grad. 

 

5.9 Forsamlingslokaler 

Spydeberg Bygdetun eiendom gbnr. 19/6 er regulert som Tjenesteyting – Forsamlingslokaler. 

I bestemmelsene er verneformålet tydeliggjort. Det er tatt med i reguleringsplanen for å få 

skape en helhetlig forvaltning av eldre og nyere kulturminner på stedet samt det kulturmiljø 

som eiendommen sammen med deler av eiendommene gbnr. 19/3 og 19/7. En regulering kan 

gi bedre rom for at kulturminnene og – miljøet kan tilrettelegges som besøks-

/kulturminnemuseum.  
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5.10 Vannforsyningsanlegg 

Høydebassenget på Holli er tatt med i planområdet siden det må tas hensyn til vedrørende 

andre forhold som valg av løsning for gående og syklende forbi vanntårnet. Videre er det 

viktig å ta hensyn til vannmagasinet i anleggsarbeidet. Det er et område som omfatter 

støttemurer og områder der det er nødvendig med aktsomhet og hensyn til stabilitet for 

høydebassenget.  

 

5.11 Hensynssoner 
 

5.11.1 Sikringssone - frisikt 

Frisiktsoner er tegnet inn i plankartene som stiplede linjer på hver side av avkjørsler mot 

fylkesvei og mot gang- og sykkelveg. Frisikt er tegnet inn i plankartet i henhold til Håndbok 

N100, kapittel E.1.4 og E.2.3. For avkjørsler har fartsgrense på fylkesveien mye å si for 

utforming av frisiktsonen.  

 

For gang- og sykkelvegen er det frisiktsone 3 meter inn fra avkjørsel, og 35-50 meter til hver 

side avhengig av stigning på gang- og sykkelvegen, se figur 8 og 9.  

 
 

 
Figur 8. Sikt mellom gang- og sykkelveg og avkjørsel. Verdier for Lser gitt figur 7. Kilde: Håndbok 

N100, Statens vegvesen.  
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Figur 9. Stoppsikt for gang- og sykkelveg vs. avkjørsel, der Ls er vist i figur ut fra stigning, jf. figur 6.  

 

5.11.2 Båndlegging etter lov om kulturminner  

Et gravfelt og en gravhaug er båndlagt etter lov om kulturminner. I planen er dette fortsatt 

gjeldende. Gravfeltet er på eiendom gnr. 19 bnr. 6, og gravhaugen på eiendommene gnr. 19 

bnr. 3 og 7. Disse inngår i et kulturmiljø med bygdetun, se kapittel 5.9. Dette må sees i 

sammenheng med kulturmiljøet på stedet.  

 

I sikringssonen for gravhaugen vest for fylkesveien er det tillatt opparbeiding av gang- og 

sykkelveg under arkeologisk overvåking.  

 

5.11.3 Bevaring kulturmiljø  

Hensynssone bevaring av kulturmiljø er markert over eiendom gnr. 19 bnr. 6 og 7 samt deler 

av eiendom gnr. 19 bnr.3. Det gjelder gårdstunet inkludert den gamle skolen på eiendom gbnr. 

19/3 samt bygdetunet og eksisterende parkering i tilknytning til gamleskolen og bygdetunet. 

Hensikten med hensynssonen er å verne om det kulturmiljøet med gravhauger og nyere tid 

kulturminner som er på stedet. Det er derfor i bestemmelsene satt krav til aksept fra 

kulturminnemyndighetene vedrørende fysiske tiltak i grunnen og påfylling masser. Videre i 

følge bestemmelsene skal: Områdets egenart som kulturmiljø der nyere og eldre kulturminner 

inngår, skal bevares. Både enkeltbygninger og helheten i området er viktig å ta hensyn til ved 

tiltak. 

 

5.11.4 Faresone – høyspenningsanlegg 

Sikkerhetsregler for høyspenningsanlegg skal følges, og dette er innarbeidet i plankart og 

bestemmelser etter det offentlige ettersynet. Det er tatt en gjennomgang av flytting av 

høyspentmaster innenfor planområdet, men det er ikke markert ut ny plassering av disse på 

plankartet. Ny plassering er antydet i kartene med veimodell og profil. Uansett er det noe 

netteier må bestemme, og det vil bli nærmere innarbeidet i byggeplan. Det legges opp til å 
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beholde nettstasjonen på Frøhaugen og en høyspentmast nord for Holli, jf. plankart. 

Sistnevnte høyspentmast skal gjerdes inn mot gang- og sykkelvegen.   

 

5.11.5 Anlegg- og riggområde 

Anlegg- og riggområde, #8, er et bestemmelsesområde som angir midlertidig bruk for 

opparbeiding av gang- og sykkelveganlegget. Det vil være behov for arbeidsrom og 

mellomlagring av masser ved opparbeidelse av gang- og sykkelveien. Dette inngår i de 

midlertidige rigg- og anleggsområdene langs fylkesveien. Det er satt krav i 

planbestemmelsene om at arealene skal tilbakestilles til landbruksformål, herunder dyrka 

mark. 

 

5.12.6 Registrerte kulturminnelokaliteter 

Kulturminnelokalitetene, #1-7, som ble oppdaget i de arkeologiske registreringene er markert 

i reguleringsplanen. Dataene er lastet ned fra Riksantikvarens database, Askeladden. De er 

markert i reguleringsplanen for å tydeliggjøre dem i forhold til oppmerksomhet i anleggsfasen 

og for den videre historie. Fem av dem har Riksantikvaren krevd arkeologiske utgravinger av 

før det kan gis dispensasjon fra fredningen. For to av dem kan det gis dispensasjon for uten 

arkeologiske utgravinger i forkant. Dette fremkommer av planbestemmelsene for 

bestemmelsesområdet samt for rekkefølgebestemmelsene.  

 

Bestemmelsesgrensen kan bety at det kan utøves ekstra aktsomhet for funn i anleggsfasen. 

Videre utgjør det en generell markering av kulturminner og –miljøer i området.  

 

5.13 Annet 

Det er i bestemmelsene satt krav om byggeplan for opparbeidelse av veianlegget. Det er satt 

spesifiserte krav til innhold utover det som er vanlig i byggeplaner. Byggeplan kan utarbeides 

for etapper som følge av etappevis utbygging eller for hele strekningen. Uansett skal 

byggeplaner godkjennes av Statens vegvesen, og der kulturminner berøres skal de utformes i 

dialog med kulturminnemyndighetene.  

 

Det er satt rekkefølgebestemmelser til flere forhold i planområdet. Dette er i stor grad 

redegjort for underveis i beskrivelsen over av arealformål. Utover dette vises det til 

bestemmelsene.  

 

6. Vurderinger av alternative løsninger 
 

I planprosessen har ulike alternativer blitt vurdert. De viktigste fremkommer av 

underkapitlene under.  

 

6.1 Fartsdempende tiltak 

I følge tidligere Håndbok 072 Fartsdempende tiltak reduseres dødsrisikoen for fotgjengere 

ved påkjørsel fra ca 80% ved 50km/t til 30% ved 40 km/t.  
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Hensikten med fartsreduserende tiltak er først og fremst å øke trafikksikkerheten og trivselen 

for gående og syklende i tettbygde områder. I henhold til håndboka kan det iverksettes ulike 

tiltak som demper fart på bilvei: 

 Fartshumper som sirkelhump, modifisert sirkelhump, trapeshump og fartspute.  

 Innskrenkning av kjørebanen 

 Sideforskyvning av veibanen 

 Kombinerte fysiske tiltak, først og fremst sideforskyvning og innsnevring av en 

kjørebane 

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

asfalten. Tiltaket er best egnet utenfor tettbygde strøk der en ønsker å redusere et 

fartsnivå som er minst 70 km/t. Bruk av rumlestriper kan medføre støyulemper.  

 

Fartsdempende tiltak forbi Bygdetunet og den gamle skolen er vurdert. Rumlefelt ville vært 

mest naturlig sett i forhold til fartsgrensen på 80 km/t. Sideforskyvning har også blitt vurdert. 

Statens vegvesen som besluttende myndighet, anser det ikke som aktuelt å redusere 

fartsgrensen på strekningen, og det er derfor ikke arbeidet videre med fartsreduksjon og 

fartsdempende tiltak i planprosessen. Det utelukker likevel ikke at det på senere tidspunkt kan 

være aktuelt å redusere fartsgrensen eller innføre fartsdempende tiltak på deler av strekningen 

uavhengig av reguleringsplanen. 

 

6.2 Trasé rundt kulturminnelokalitet 2 

Lokalitet 2 i den kulturhistoriske registreringen inngår i en større registrert tidligere lokalitet, 

som en mindre del av gravfeltet på østre siden av fylkesveien. I de arkeologiske registreringer 

som ble gjennomført i 2007/2008 ble det undersøkt i 25 sjakter i den registrerte delen av 

gravfeltet øst fylkesveien mellom Skulberg Nordre og avkjørsel til Dingstad-gårdene. Det ble 

kun funnet funn etter forhistoriske kulturminner i tre av sjaktene, og det var tre påfølgende 

sjakter som er beskrevet i den kulturhistoriske registreringens oppsummering rapport fra 

2007, som lokalitet 2. Sporene i disse sjaktene er stolpehull og kokegroper og lignende fra 

jordbrukssettinger. Det er ikke registrert funn som bekrefter tidligere avgrensning av 

gravfeltets utbredelse på østsiden av fylkesveien.  

 

Likevel har en trasè for gang- og sykkelvei blitt vurdert på vestsiden av gravfeltets antatte 

vestre grense ca. 60 m vest fra fylkesveien på det bredeste for å lage traseen rundt lokalitet 2. 

Dette har blitt veid opp mot hensyn til kulturminnene, jordbruk og jordvern samt 

trafikksikkerhet.  

1. En trasé vest for gravfeltets vestre antatte linje vil dele opp dyrka mark av høy kvalitet 

med svært gode driftsforhold. Åkrene vil bli delt. En mindre del vil være mellom tenkt 

trasè og fylkesveien på en måte som reduserer jordbruksarealet.  

2. Jordbruksarealet mellom fylkesveien og en slik trasè vil kunne bli mer utsatt for 

ferdsel med syklister og traktorer og vokse igjen med vegetasjon. Dette vil kunne 

virke uheldig for kulturminnevernet på samme areal. 

3. Trafikksikkerheten vil kunne bli lavere fordi noen vil velge den korteste og raskeste 

strekningen på fylkesveien fremfor en gang- og sykkelveg rundt.  

 

Planfremmer kan ikke se at det er grunnlag for i forhold til de funn som er gjort ved de 

arkeologiske registreringene samt de ulike interessene i området, å velge denne traseen. 
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6.3 Løsninger ved Holli  

På Holli er det flere kryss og det er vannmagasin som gir begrensninger for løsning. Følgende 

løsninger er vurdert for å få ytterligere areal for gang- og sykkelveg vest for fylkesvei 202: 

 

1. Flytte krysset mellom fylkesvei 202 og 231 på Holli 

Strekningen har i dag rett linjeføring selv om det går ned og opp fra en høyde i terrenget. Å 

flytte krysset østover vil i utgangspunktet ikke la seg gjøre for mer enn 2-3 meter uten at man 

opparbeider en mindre trafikksikker kryssløsning. Om gjeldende krav til kryss og svingradius 

skal følges, må et bolighus sør for eksisterende kryss fjernes. Å flytte krysset som beskrevet 

ovenfor, vil ikke gi tilstrekkelig areal for gang- og sykkelveg i henhold til gjeldende 

breddekrav.  

 

2. Vannmagasinet flyttes mot vest 

Vannmagasinet ligger på en høyde for å ut fra denne lede vann til brukere av 

vannforsyningsanlegget. Grunneier og Lyseren og Hov Vannforsyning har ikke ønsket at 

vannmagasinet skal påvirkes. Et alternativ med flytting av vannmagasinet er ikke utfyllende 

vurdert. Kostnadene til flytting av vannmagasinet ville kunne skje gjennom kompensasjon til 

eier og driver av vannverket.  

 

3. Fortau  

Det ble i høringsforslaget foreslått å opparbeide fortau ca. 25 meter forbi høydebassenget for å 

unngå flytting av fylkesveien og høydebassenget. Statens vegvesen aksepterer som 

veimyndighet, ikke fortau på strekningen. De vil altså ikke gi dispensasjon fra normene på 

dette punkt. Dette medfører at planfremmer har gått videre i dialog med Statens vegvesen om 

hvilken løsning som kan gjennomføres. Det vises til omtale av planforslaget i kapittel 5.  

 

6.4 Strekningen Granodden – Hallerudstranda 

Etappen Granodden – Hallerudstranda inngikk varselet om oppstart av planarbeidet både i 

2007 og 2012. Det ble da varslet to alternativer; enten syd eller nord for fylkesveien. Etter 

vurdering i både 2007 og 2012 av denne 1150 m lange strekningen, har trasé langs 

fylkesveien her blitt foreløpig forkastet. Hovedårsaken er finansiering, tidspunkt vs. 

kommuneplanprosess, kostnader og samfunnsnytte versus -kostnader.  

 

Det er per dags dato ikke finansiering til hele strekningen Hovin skole – Granodden, og 

kostnadene er vesentlig høyere på grunn av naturforholdene på strekningen sammenlignet 

med de øvrige etappene fra Hovin skole - Granodden. Kostnaden kan med innløsning av 

eiendommer, komme opp i rundt 10 mill kr. Videre er trasé langs Lyseren i konflikt med 

hytteeiere, strandsone, landskap, Lyseren som vannkilde, og 100 m byggeforbudssone langs 

Lyseren, hvilket kan gjøre det nødvendig å utarbeide konsekvensutredning (KU) etter plan- og 

bygningslovens kapittel 14. I arbeidet med ny kommuneplan ser man videre at utvikling av 

Hallerud-området må sees i et bredere perspektiv, slik at regulering av dette området nå ikke 

er hensiktsmessig. Den videre utviklingen av Hallerud-området må sees i sammenheng med 

en eventuell gang- og sykkelvei langs Lyseren til Hallerudstranda.  

 

Videre er de øvrige gang- og sykkelveietappene fra Hovin skole - Granodden ikke avhengig 

av etappen Granodden – Hallerudstranda. Mange rundruter for joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberg vil bli mer tilgjengelig med en gang- og sykkelvei nord for Hovin skole. 

Samfunnsnytten av en gang- og sykkelvei er høyere jo nærmere Spydeberg tettsted man 

kommer siden: 
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 den der kan brukes av flere gående og syklende,  

 der er større trafikkmengde generelt og dermed større behov for å skille 

gående/syklende fra trafikk med motorkjøretøyer.  

 det er flere rundrutemuligheter for gående og syklende fra en gang- og sykkelvei 

langs fylkesvei 202 

 

Det er sett på andre alternativer for å komme seg til Hallerudstranda fra Spydeberg tettsted og 

fylkesvei 202. Disse framkommer i vedlegg 12 Notat om sykling Spydeberg – 

Hallerudstranda. I notatet fremkommer at det finnes alternativer med dagens veinett for 

sykling til Hallerudstranda. Disse kan tilrettelegges bedre ved skilting og økt standard for 

syklister. De kan videre være noe mindre anvendelige for lettere mosjonister og syklister med 

for eksempel tilhenger for barn. Alternativene innbærer bruk av veier med ulik standard og 

kryssing av vei. Alternativene kan kombineres med etappevis utbygging av gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 202. De kan videre kombineres til ulike rundløyper der gang- og 

sykkelvei kan inngå som en del av dem.  

 

Planarbeidet for strekningen Granodden - Hallerudstranda er etter vedtak i Komiteen for 

miljø, plan og teknikk videreført i en egen plan. Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt 

18.12.2014 av kommunestyret i Spydeberg kommune.  

 

6.5 Heving av gang- og sykkelvegen 

For å redusere inngrep i dyrka mark er gang- og sykkelveien på deler av strekningen, lå det i 

høringsforslaget en heving ca. 0,5 meter over kjørebanen over flate jorder slik at gang- og 

sykkelveien kunne bli liggende på en lav fylling. Dette gir et lite permanent terrenginngrep da 

det ikke er lagt opp til dype grøfter i bakkant av gang- og sykkelveien. Høydeforskjellen 

oppnås ved å etablere et asymmetrisk grøfteprofil mellom veg og gang- og sykkelveg. 

 

Løsningen med heving av gang- og sykkelvegen ble ikke positivt mottatt av grunneierne på 

strekningen. Løsningen er dermed tatt ut av det reviderte forslaget.  

 

6.6 Kulvert ved Granodden 

Ved behandling av planprogram for detaljregulering gang- og sykkelveg langs fv. 202 

Granodden – Hallerudstranda ble det vedtatt at muligheten for kulvert eller undergang mellom 

gang- og sykkelveg og badeplassen Granodden skal utredes. Kostnadene for en slik 

undergang vil kunne beløpe seg til 2-3 mill. kr. I dette ligger at fylkesveien må heves noe for 

å kunne gi plass til en kulvert, økte arbeidskostnader og økt ressursbruk for øvrig. Et slikt 

tiltak sett i forhold til den begrensede trafikkmengden som vil bli knyttet til badeplassen anses 

et slikt tiltak for en overdimensjonering ifht. behov og ressursbruk. Det anses lite 

trafikksikkert å tilrettelegge for at en undergang for gang- og sykkelveg skal ende rett ut i en 

liten parkeringsplass. Det må da forutsettes at det er en mulighet å stenge parkeringsplassen. 

Planfremmer anser derfor totalt sett at det ikke er hensiktsmessig å opparbeide en undergang 

under fv. 202 ved Granodden.  

 

6.7 Inngrepsbredder 

Fra flere berørte grunneierne og andre er det i det offentlige ettersynet gitt uttrykk for at 

inngrepsbredden for bygging av gang- og sykkelveg må reduseres. Noen har foreslått avstand 
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på 2,0 meter mellom fylkesvei og gang- og sykkelveg, og bredde på gang- og sykkelvegen er 

foreslått til 2,0 meter. Planfremmer har i planarbeidet vurdert flere løsninger, og noen av dem 

ble også innarbeidet i høringsforslaget. I en planprosess skal ulike hensyn og interesser 

avveies. I standardene som Statens vegvesen legger til grunn, er ulike hensyn til jordvern, 

trafikksikkerhet osv. i stor grad innarbeidet. Dersom hensynet til trafikkframkommelighet 

alene skal legges til grunn, skulle inngrepsbredden vært større enn i det reviderte 

planforslaget. Statens vegvesen har akseptert en gangbredde på gang- og sykkelvegen på 2,5 

meter. Det har vært gjennomført befaringer, møter og annen dialog med Statens vegvesen og 

andre berørte parter for å undersøke og vurdere muligheten ytterligere for reduksjon av 

inngrepsbredden mot dyrka mark. Vi viser også til kapittel 5.2 og 5.6 i planbeskrivelsen der 

begrunnelse for de valgte breddene fremkommer. Målsettingene om framkommelighet for alle 

innbyggerne, opplevelser og fysisk aktivitet er viktige hensyn.  

 

6.8 Adkomst til Spydeberg Bygdetun 

Det er i dag ikke opparbeidet kjøreveg til Spydeberg Bygdetun. Det er derimot to adkomster 

gjennom port i gjerde, og disse har gressdekke og fremkommer ikke som vei. Dette har vært 

tilrettelegging for fotferdsel og unntaksvis blitt brukt for motorferdsel. Siden disse 

adkomstene går over fredet areal etter Kulturminneloven, har planfremmer forsøkt etter det 

offentlige ettersynet å få til en løsning med regulert kjøreveg til bygdetunet nord for fredet 

areal. Dette arbeidet har også oppstått som en følge av rekkverksløsning på andre siden av 

fylkesveien vis a vis bygdetunet. Den foreslåtte løsning ville tilfredsstilt de krav til 

trafikksikkerhet som gjelder. Spydeberg Historielag har i brev gjort det klart at de ikke ønsker 

en ny løsning som skissert av planfremmer, men de ønsker en åpning av rekkverket for gang- 

og sykkelvegen og fortsatt bruk av eksisterende løsninger for adkomst. Planfaglig sett ut fra 

kostnadshensyn, vernehensyn og trafikksikkerhet anses det ikke hensiktsmessig med en 

åpning i rekkverket for gang- og sykkelvegen vis a vis eksisterende adkomst til bygdetunet. Å 

tilrettelegge for fortsatt ferdsel og motorferdsel på fredet areal som består av kulturhistorisk 

verdifulle gravhauger anses ikke riktig., og planfremmer anser ikke at det tidsmessig har vært 

grunnlag for videre drøfting av løsning av adkomstmulighet som innebærer arkeologiske 

utgravinger av gravfeltet ved bygdetunet.    

 

7. Konsekvenser av planforslaget  
 

Forholdet til krav om konsekvensutredning går fram av Forskrift om konsekvensutredninger. 

Kapittel II i forskriften gir kriterier for hvilke planer og tiltak som skal konsekvensutredes. 

”Veger” inngår i forskriftens vedlegg II punkt 24 under veier generelt, men gang- og 

sykkelveier er ikke spesielt nevnt. Tiltaket inngår ikke i gjeldende kommuneplan, og 

kulturminner og – miljøer er lokalisert innenfor planområdet. Oppstart av planarbeidet ble 

første gang foretatt i 2007 før gjeldende forskriften ble godkjent.  

 

Ved en samlet vurdering av tiltaket og planen anser planfremmer at plan og tiltak er 

tilstrekkelig utredet, og at det ikke vil fremkomme ytterligere opplysninger gjennom en 

formell konsekvensutredning. Denne vurderingen er styrket ved en gjennomgang av lignende 

prosjekter der man har kommet til samme konklusjon, dvs. gang- og sykkelvei langs 

eksisterende fylkesvei med sammenlignbar trafikkmengde og interessemotsetninger. I 

planforslaget har man for å imøtekomme behovet for belysning av saken, valgt å tydeliggjøre 

virkningene på miljø og samfunn gjennom en vurdering av konsekvensene ved ulike 

tilnærmingsmåter. Vurdering av planforslagets konsekvenser er derfor gjort på følgende måte:  
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- Hver etappe er belyst gjennom vurdering i eget skjema  

- Emnevis og helhetlig vurdering i dette kapitlet 

- Egen ROS-analyse 

- Tematiske vurderinger i egne rapporter 

o Grunnundersøkelser/Geoteknisk analyse 

o Kulturhistoriske registreringer 

o Registrering av naturtyper og -mangfold 

 

Videre har ulike alternativer blitt vurdert, og de utsilte alternativene framkommer av kapittel 

6.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 7 til 12 inngår i konsekvensvurderingen samt i beskrivelse av 

planområdet og planforslaget i kapittel 4 og 5.  

 

7.1 Etappevis vurdering 

I tabellene for hver strekning er gitt en kort oppsummering av ulike relevante forhold som 

berøres på strekningen. Forhold som ikke er nevnt, er heller ikke spesielt relevante på 

strekningen.  I vurdering av konfliktgrad er det brukt skjønn og fleksibilitet i den faglige 

vurderingen. Vurdering av konsekvens av planforslaget er gitt i forhold til nå-situasjon. 

Kategoriene som er brukt er fra ingen-lav-middels-høy. Vurderingene fremkommer i 

etappevis i tabellene 11-22. Det er de samme etappene som er brukt i tabell 10.  

 

Tabell 11. Etappe: Profil 0- 350, GS1. Strekning: ca. 350 m. 

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Kulturminner og - 
miljøer 

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

Middels 

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

Lav 

Bebyggelse Berører gårdstun på Skulberg Nordre.  Lav 

Erosjonsrisiko  I hht. erosjonskart i Skog og landskaps 
database: middels. Ingen spesielle bemerkninger 
i geoteknisk rapport.  

Lav- 
Middels 

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

Lav- 
middels 

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

Lav 

 

Tabell 12. Etappe: Profil 350-1350. Strekning: ca. 1000 m. 

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Kulturminner og - 
miljøer 

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

Middels 

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

Lav-
middels.  

Bebyggelse Berører gårdstun på Skulberg Nordre.  Lav 

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps Middels 
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database: Hovedsakelig middels, mindre partier 
med stor og svært stor.  
Prøve fra geoteknisk analyse foreligger, jf. 

geoteknisk rapport.  

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

Lav 

 
 
Tabell 13. Etappe: 1350-2360. Strekning: ca. 1010 m. 

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Kulturminner og 
- miljøer 

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

Middels 

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

Lav-
middels.  

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

Middels 

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

Lav 

 
Tabell 14. Etappe: 2360-2440, og ny parkeringsplass. Strekning: 80 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Kulturminner 
og - miljøer 

I konflikt med et fredet forhistorisk kulturminne, en 
gravhaug fra jernalderen. Tiltaket går inn i 
sikringssonen rundt selve gravhaugen. Krav om 

overvåking ved anleggsarbeid i sikringssonen. 
Lokalitet 6, 7, gravhauger og gravfelt (autom. 
fredede kulturminner) og kulturmiljø med bygdetun 
og eldre skolebygning, dvs. mange kulturminner og 
kulturmiljø i influensområdet, men dette blir også 
positivt sikret i planen.  

Høy  

Jordvern  Areal for ny parkeringsplass er dyrka mark.  
Ytterkant av jorde. Høy jordkvalitet og gode 
driftsforhold.  

Lav 

Bebyggelse Parkeringsplass ligger mellom bebyggelse. Utsiden 
av et gårdstun. 

Lav 

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 
Middels. Ingen bemerkninger i geoteknisk rapport.  

Middels 

Annet Fiberkabler og andre ledninger vest for fylkesvei 202 
i traseen.  
Skilting for bygdetunet vil øke oppmerksomheten til 
kjørende om ferdsel ved eller i veibanen.  

Lav 

 
 
Tabell 15. Etappe: 2440-4300. Strekning: ca. 1860 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Kulturminner og 
- miljøer 

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

Lav.  

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

Bebyggelse Et hus ved traseen. Fylkesveien må flyttes.  Lav 

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 
Liten- middels-svært stor. Prøver fra geoteknisk 

analyse foreligger, jf geoteknisk rapport.  

Lav-
middels 

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

neppe blir påvirket.  

 

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

Lav 

 
 
Tabell 16. Etappe: 4300-4440 og bussholdeplass. Strekning: 140 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Kulturminner og - 
miljøer 

Gravhaug utenfor planområdet.  Ingen.  

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

Lav 

Annet Fiberkabler. Høyspentmast og trafo inntil 

traseen.  
Planlagt vannledning i veggrøft.   

Lav 

 
 
Tabell 17. Etappe: 4440-5040. Strekning: ca. 600 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Landbruk Beite ca. 150 m. Skog.  Lav.  

Bebyggelse Et bolighus m utendørs parkering ved traseen.  Lav 

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

 

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

Lav 

 

 
Tabell 18. Etappe: 5040-5345. Strekning: ca. 305 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Landbruk Dyrka mark berørt. Grunneiers ønske om ny 
kjøreveg og nye muligheter i eksisterende 
jordbruksareal innarbeidet i planen.  

Ingen-
lav.  

Bebyggelse og 
trafikk 

Flere bolighus med utendørs parkering ved og delvis 
i traseen. Tatt hensyn i planen gjennom begrenset 
trafikkdeler mot fylkesveien. Alternativ er vurdert.  
En avkjørsel stengt og en ny kjøreveg innarbeidet i 
planen. Ny kjøreveg bedrer trafikkforholdene.  

Lav 

Naturmangfold *Naturtype: Dam hvor det er påvist liten 
salamander. Dammen ligger 130 m fra fylkesvei 

Lav.  
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202. Registrert leveområde berørt i ytterkant av 
planen, men den berører først og fremst 
eksisterende kjøreveg.  

*Fremmed art: Busknellik øst for fylkesvei 202 på 
Holli.  

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

Planlagt vannledning i veggrøft. 
Erosjonsrisiko: Stedvis liten-middels.  

Lav 

 
 
Tabell 19. Etappe: 5345-5425, og bussholdeplass. Strekning: ca. 80 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Landbruk Dyrka mark berørt. Grunneiers ønske om ny kjøreveg og 
nye muligheter i eksisterende jordbruksareal innarbeidet 
i planen. Grunneier har mulighet for nydyrking.  

Lav.  

Bebyggelse  Vannforsyningsanlegg nær traseen.  Middels-
stor.  

Trafikk *Ny gang- og sykkelveg blir fortau ca. 20 m på grunn av 
kort avstand mellom vannforsyningsanlegg og fylkesvei 
202. Kryss med fylkesvei 231. Alternativet å flytte 
fylkesvei 202 mot øst har blitt vurdert.   

*En avkjørsel stengt og en ny kjøreveg innarbeidet i 
planen. Ny kjøreveg bedrer trafikkforholdene. 
*Fortsatt noe vanskelig kryss med fylkesvei 231, men 
det er også en bedring av de trafikale forholdene.  

Lav- 
middels.  

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

*Høyspentledning nær traseen.  
*Erosjonsrisiko: Stedvis middels.  
*Fremmed art: Busknellik øst for fylkesvei 202 på Holli. 

Lav 

 
 

Tabell 20. Etappe: 5425-6500. Strekning: ca. 1075 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Landbruk Dyrka mark berørt på ca. 850 m. Grunneiers ønske 
om ny kjøreveg og nye muligheter i eksisterende 
jordbruksareal innarbeidet i planen. Grunneier har 
mulighet for nydyrking. Mindre areal med dyrka 
mark som tilhører annen grunneier.  

Lav-
middels.  

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

Lav- 
middels.  

Erosjonsrisiko I hht. erosjonskart i Skog og landskaps database: 

Stedvis middels-stor. Prøve fra geoteknisk analyse 
foreligger, jf. geoteknisk rapport.  

Lav – 

middels. 

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

Lav 

 
 
Tabell 21. Etappe: 6500-7080 og ny parkeringsplass. Strekning: ca. 580 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Landbruk Skog og myr med langsgående fuktige drag.   Lav-
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middels.  

Naturmangfold *Myrområdene med fuktige drag er 
næringsområder for ender.  
*Fremmed art: Hagelupin registrert i kryss mot 
Haukenes.  

Lav.  

 
 
Tabell 22. Etappe: 7080-7250. Strekning: ca. 170 m.  

Emne Beskrivelse Konflikt? 

Landbruk Skog.  Lav-ingen.   

Annet *Kan være ledninger syd for fylkesvei 202 i traseen.  

*Fremmed art: Parkslirekne øst for endepunktet 
nord for fylkesveien ved eksisterende 
parkeringsplass.  
Prøve fra geoteknisk analyse foreligger vest for 
planområdet, jf. geoteknisk rapport.  

Lav.  

 

7.2 Tematisk vurdering 

 

Vurdering av konsekvenser er gjort med utgangspunkt i nå-situasjonen og hvordan antatt 

videre utvikling vil være ved videre utvikling fra nå-situasjonen, og sett i forhold til de tiltak 

og vernehensyn som inngår i planforslaget.  

 

Kriteriene som er brukt for vurdering, er generelt fastsatt i: 

- mål og bestemmelser i overordnede planer, lover, forskrifter og annet regelverk  

- databaser med opplysninger om tematiske forhold 

- generell vurdering og utredning ved planfaglig skjønn og kunnskap 

 

Ulike forhold i planområdet er beskrevet i kapittel 4.  De viktigste overordnede retningslinjer 

og lovverk som setter standard og kriterier for vurdering av konsekvenser er gitt av følgende: 

- Plan- og bygningsloven 

- Lov om kulturminner - den setter rammer for planarbeidet i form av krav om registreringer 

og automatisk fredning av kulturminner fra før reformasjonen.  

- Naturmangfoldloven - den setter viktige rammer for hensyn til rødlistede arter og naturtyper 

og beskriver planmyndighetens utredningsplikt og dokumentasjon.   

- Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 

- Håndbok N101 Rekkverk og vegen sideområder, Statens vegvesen 

- Vannressursloven 

- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012 

- Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser i planleggingen 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

- Fylkesplanen Østfold mot 2050. Den legger vesentlig vekt på folkehelse. Østfold er videre et 

pilotfylke innen universell utforming.  
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7.2.1 Naturmangfold 

Tiltaket eller den trafikk som tiltaket medfører, anses ikke å være i et så stort omfang at det 

påvirker artenes leveområder eller adferd lokalt i vesentlig grad siden oppsetting av gjerde 

eller andre fysiske hindringer ikke er en del av planen. Dette gjelder for:  

 trekkrutene for hjortevilt og  

 habitatet for kattugle  

 yngleområde for salamander ved Holli 

 

Det anses positivt for artene at: 

1. gang- og sykkelveien legges nær eksisterende fylkesvei.  

2. arealinngrepet søkes begrenset  

 

For ender og andre vannfugler og eventuelt insekter som søker til bekker og fuktige drag 

langs fylkesveien, vil utradering av del av deres leveområde som inngår i planområdet, være 

en naturlig konsekvens. Vest for den planlagte gang- og sykkelveien på strekningen i nord er 

det en mindre del av myrområdene som blir berørt. Avbøtende tiltak kan være å tilrettelegge 

for grøfter og dreneringssystem slik at flest mulig bekker blir opprettholdt vest for ny trasé. 

Det regnes som sannsynlig at graden av forurensning av veisalt vil kunne bli noe redusert som 

følge av at avstanden fra bilvei til bekkene vil øke. Det er ikke påregnelig at hele gang- og 

sykkelveien vil bli saltet regelmessig vinterstid. 

 

Inngrepene anses ikke å ha vesentlig konsekvenser for innsjøen Lyseren. Strandsonen i vika 

like øst for Granodden skjermes for forstyrrelser og ferdsel ved at vegetasjonsbeltet på 

Granodden mot Lyseren sikres i bestemmelser og plan. Det skal legges vekt på landskap, 

friluftsliv og naturmangfold, jf. bestemmelsene.   

 

Ved å bevare et vegetasjonsbelte mot Lyseren på Granodden, spesielt i den østre delen av 

friluftsområdet, samt velge en enkel standard for parkering og adkomst til badeplassen, tas det 

hensyn til naturmiljøet i og ved Lyseren. Det er ikke vesentlig behov for å brøyte eller salte 

badeplassen vinterstid hvilket gjør at enkel opparbeiding er akseptabelt.   

 

Utvidelse av parkeringsplassen i friluftsområdet er i stor grad unngått gjennom 

planbestemmelser og plan. Ny parkering utenfor friluftsområdet bidrar til det. 

Planbestemmelsene gir føringer for ivaretakelse av eksisterende vegetasjons og 

vegetasjonsbelter. Det gjelder også vika i øst og svartorsumpskogen som er verdifull for 

fugler og planteliv. Økt tilrettelegging vil gi mer ferdsel og dermed forstyrrelse og 

forurensning av dyre- og planteliv i friluftsområdet. Samtidig er størrelsen på Granodden 

begrenset slik at bruken av den vil begrenses av det og en relativt høy andel fortsatt vil bruke 

Hallerudstranda, ca. 1,5 km øst for Granodden.  

 

I den etappevise vurderingen i kapittel 7.1 fremkommer vurdering av naturtyper og 

hensynsområder med mer. Vurdering etter naturmangfoldloven fremkommer oppsummert i 

tabell 23.   
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Tabell 23. Vurdering etter Naturmangfoldloven §§8-12.  

Lovangivelse 

 

Kommentar/Vurdering 

§8 Kunnskapsgrunnlaget I hovedsak opplysninger i Naturbasen (Miljødirektoratet) og 

naturmangfoldregistreringen utført i saken. . Videre er det brukt 

et faglig skjønn gjennom egne observasjoner i felt.  

Naturmangfoldet for rødlistede arter i Naturbasen er knyttet til 

vannfugler og planteliv.  

§9 Føre-var-prinsippet Føre-var-prinsippet skal hindre at manglende kunnskap fører til 

offentlige beslutninger som gir økt risiko for 

irreversibel/alvorlig skade på naturmangfoldet. Naturmangfold 

av spesiell verdi er svært begrenset på strekningen. I saken anses 

at en trasé vest for fylkesvei 202 er et godt valg, spesielt nord i 

planområdet ved Granodden, fordi de negative konsekvensene 

blir færre i nord. Tiltaket vil medføre noe arealbeslag av 

dyrearters leveområder. Naturmangfoldrapporten ved siden av 

de øvrige kildene i saken, anses å utfylle kunnskapsgrunnlaget 

som skal foreligge for å ivareta føre-var-prinsippet. Det er tatt 

hensyn til naturmangfoldet i bestemmelser og plan, og føre-var-

prinsippet anses derfor ivaretatt. 

§10 Økosystemtilnærming 

og samlet belastning 

Tiltaket går inn i mindre arealdeler av avmerkede leveområder 

for vilt i naturbasen. Det er andre menneskelige aktiviteter som i 

tillegg til tiltaket samlet sett vil kunne utrydde arters lokale 

leveområder, f.eks. salamanders leveområde på Holli. Dette har 

med ferdsel og aktiviteter som ikke planen har til hensikt å styre. 

Planfremmer mener at bygging av gang- og sykkelveg og andre 

tiltak i planområdet ikke vil belaste økosystem på en slik måte 

totalt sett at det er betydelig negative konsekvenser for 

naturmangfoldet i og ved planområdet. En begrenset grad av 

kumulativ effekt er det ved at ytterligere utbygging forsterker 

negativ konsekvens av eksisterende bebyggelse ifht. 

naturmangfoldet. Det tas likevel vel tydelige grep i plan og 

bestemmelser for å bevare naturmangfold, bl.a. bestemmelse § 1 

om planens hensikt, § 3.4 fjerde ledd, § 6.2, § 7.1 og § 10. Ved å 

bevare et vegetasjonsbelte ved Granodden og legge gang- og 

sykkelvegen på sydsiden på denne delen av strekningen, tas 

betydelig hensyn.  

§11 Kostnadene ved 

miljøforringelse skal bæres 

av tiltakshaver 

Kostnadene for fysisk tilrettelegging, avbøtende tiltak og 

overvåking skal bekostes av tiltakshaver, dvs. kommunen.  

§12 Miljøforsvarlige 

teknikker og metoder 

Å bygge en gang- og sykkelveg på strekningen medfører 

standard metoder. I planbestemmelsene er det innarbeidet noen 

hensyn til naturmangfoldet. Vannstrenger som rør og kulverter, 

skal ha dimensjoner som kan gi vannlevende organismer 

mulighet for ferdsel oppstrøms vannstrengene selv etter at gang- 

og sykkelvegen er bygd. Dette må innarbeides i byggeplanen før 

den godkjennes.  

 

Naturmangfoldet er ivaretatt i ganske stor - stor grad i planen innenfor den rekkevidde som 

tiltaket kan romme. Det er lagt vekt på at skifte av side for traseen langs fv. 202 er uheldig for 
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trafikksikkerheten. Å skifte til østsiden av fv. 202 ville i noen sammenhenger også medført 

flytting av bygninger langs traseen.  

 

7.2.2 Landbruk, jordvern og grunneierinteresser  

Ved permanent inngrepsbredde 8 meter til gang- og sykkelvei der 6 av meterne er på dyrka 

mark, kan ca. 28 000 m² dyrka mark gå tapt. I tillegg er driftsulemper og oppstykking som 

følge av reduksjon av areal/fragmentering av dyrka mark, en konsekvens av tiltaket. 

 

Strekning i meter langs fylkesveiens vestre side fordelt på dyrka mark er 4671 meter. I alt 16 

grunneiere blir berørt med hensyn på dyrka mark. De to mest berørte eiendommene målt i 

forhold til antall meter berørt langs fylkesveien er gnr. 19 bnr.1 kalt Hov Vestre sør i området, 

med 1000 meter, og gnr. 68 bnr. 1 kalt Holli nordre, med 850 meter. Sistnevnte eiendom er 

ganske nord i planområdet mens den første eiendommen er sør i planområdet. På begge 

eiendommene dyrkes korn på dyrka mark med svært god kvalitet. På Holli nordre drives 

økologisk dyrkning med gamle kornsorter og økologisk nypedyrking på deler av strekningen. 

De øvrige blir berørt med 30-460 m med et gjennomsnitt på 201,5 m, se figur 10.  
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Figur 10. Antall lengdemeter med dyrka mark fordelt på hver berørt grunneier langs fylkesvei 202. 

 

All overskytende matjord som ikke brukes i veianlegget, tilfaller berørte grunneier i hvert 

tilfelle.  

 

Tiltaket innebærer begrenset negativ effekt isolert sett, men den kumulative effekten er større 

ved at man ser den sammen med den samlede nedgang av dyrka mark i Norge.  

 

Der matjord utgjør øverste laget av løsmassene, kan matjord bli tatt vare på til bruk som 

matjord annet sted, for eksempel for nydyrking. Dette vil redusere avgangen av dyrka mark 

og dempe konfliktgrad i forhold til grunneierinteresser og landbruk.  

 

7.2.3 Kulturminner – og miljøer 

Ved de arkeologiske registreringene er det gjennomført registreringer etter gjeldende lovverk. 

Et offentlig ettersyn i plansaken utløser vurdering av og eventuell gjennomføring av 

arkeologiske utgravninger med eventuell frigivelse av arealene i forhold til det automatiske 

vernet etter kulturminneloven. Planforslaget har tatt hensyn til vanlig praksis med hensyn på 

frigivelse. Det betyr at planforslaget inneholder sikring av gravhaugene ved og på Spydeberg 

Bygdetun på begge sider av veien. I tillegg er det innarbeidet hensynssone bevaring 

kulturmiljø på hele eiendommen som omfatter bygdetunet og tunet på Hov gamle skole samt 
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skolegården og parkeringen, hvilket sikrer en bedre ivaretakelse av det kulturmiljøet dette 

representerer.  

 

Ytterligere beskrivelse av hensyntagen i planforslaget for Spydeberg Bygdetun /Hov gamle 

skole er beskrevet i kapittel 5, spesielt kapittel 5.11.2 og 5.11.3.  

 

Tiltaket berører ikke bygninger eller gårdstun på Bergenhus, men det visuelle rundt blir 

husmannsplassen noe negativt påvirket. Dette anses å være akseptabelt.  

 

Gårdstunene og landskapet ved Skulberg-gårdene blir berørt negativt av planforslaget. På 

grunn av lavere fartsgrense, natur og landskap, har planfremmer valgt å bruke mindre 

inngrepsbredder forbi gårdstunet Skulberg nordre. For å opprettholde hagemiljøet/-strukturen 

og begrense innsyn inn i gårdstunet, bør det beplantes med trær mellom ny gang- og 

sykkelveg og gårdstunet.  

 

Ved Hov gamle skole blir et fredet kulturminne fra jernalder berørt gjennom inngrep i 

sikringssonen. Skulderkant på gang- og sykkelveien er ca. 3,1 m inn i sikringssonen. Dette 

medfører en høy konfliktgrad. I bestemmelsene framkommer at det ikke er tillatt med 

sprenging fordi sprenging vil forårsake rystelser i grunnen og dermed lufttilførsel i 

gravhaugen hvilket vil medføre en raskere nedbrytning av materiale i gravhaugen. Det er i 

tillegg en forutsetning at gravhaugen blir sikret med gjerde i anleggsperioden. På denne måten 

kan gravhaugen bevares for ettertid.  

 

7.2.4 Trafikksikkerhet,  –avvikling og støy 

Veibredden er smal ved møtende trafikk i dagens situasjon. En gang- og sykkelvei på 

strekningen vil bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende. Ved at 

gang- og sykkelveien er lagt på den ene siden av fylkesveien er antall krysningspunkter 

redusert. De som skal på andre siden av fylkesveien, for eksempel langs traseen eller ved 

Granodden, må krysse veien. Ved Granodden, gang- og sykkelvegens endepunkt, anses 

krysningen å ha god sikt. Fartsgrensen er 80 km/t, og kjøretøyer kan derfor komme fort. Ved 

oppsetting av skilt til badeområdet langs fylkesveien kan oppmerksomheten hos kjørende øke 

i forhold til krysning ved Granodden.  

 

Trafikkforholdene på sommerdager med mest besøk på Granodden kan forårsake parkering 

langs fylkesveien. Ved etablering av parkering ved nærmeste avkjørsel langs traseen som i 

planen, vil god trafikksikkerhet og –avvikling sikres. Gjennomføring av den nordligste 

etappen vil gi en bedring av parkering ved Granodden.  

 

Hensynet til trafikksikkerhet blir ivaretatt for flere ved prioritering av etappene fram til 

bygdetunet da bruken er høyere nær befolkningssentra sammenlignet med spredtbygde strøk.  

 

Den andre parkeringsplassen ved den gamle skolen og bygdetunet gir bedre parkering og 

tilrettelegging for besøkende til bygdetunet. Flere besøkende betyr flere kryssinger av gående 

og syklende over fylkesvei 202, men oppsetting av skilt om kulturminne kan også der øke 

oppmerksomheten for kjørende på fylkesveien.  

 

Gang- og sykkelveien langs den eksisterende fylkesveien medfører at noe vegetasjon og 

jordmasser blir flyttet. På denne måten kan støy fra motortrafikken på fylkesveien endres i 

mindre grad ved opphold på utearealer der bolighus ligger svært nær fylkesveien. Endringene 
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anses ikke å medføre økning i støynivået >3,0 dB, og alle boenheter har tilgang til eget 

uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Det antas ikke at noen av bolighusene i 

dag ligger i rød sone. Mindre støydempende tiltak i saken kan inngå som en del av 

privatrettslige avtaler som ikke krever regulering. Det kan være oppsetting av gjerde eller 

tilplanting med ny vegetasjon. Tiltak som reduserer støy ved eller nær kilden, skal prioriteres 

framfor tiltak på bygning etc.  

 

I bygge- og anleggsperioden vil støyforholdene være litt høyere enn normalt. Sprenging av 

fjell vil kun være aktuelt i meget begrenset geografisk område. Hver boenhet vil bli berørt kun 

i en kort periode. Anleggsarbeidet vil i hovedsak bli utført i normal arbeidstid på hverdager. I 

forslag til planbestemmelser er innarbeidet at grunneiere skal varsles om det forestående 

anleggsarbeidet, og at anleggsarbeidet kun kan pågå på hverdager kl. 07-19. 

 

Frisikt er tegnet inn i plankartet og hensyntatt i bestemmelsene etter gjeldende regler. Det er 

vanlig å ha skravur hensynssone for hele frisiktsonen. I plankartet er det ikke brukt skravur 

siden det vil medføre en redusert lesbarhet siden flere formål og hensynssoner overlapper 

hverandre. Linjene og bestemmelsene skulle likevel være tydelige nok. Frisikt ved kryssing til 

badeplassen Granodden nord i planområdet er i tråd med gjeldende regler.  

 

7.2.5 Barn og unge, friluftsliv og universell utforming  

En begrenset andel av elevene som i dag bruker buss, vil kunne miste dette tilbudet når gang- 

og sykkelveg er anlagt til deres skolevei langs fylkesveien. De vil samtidig få sitt tilbud 

styrket ved at gang- og sykkelvegen kan brukes til selvvalgt tid uavhengig av motortransport. 

Det gjelder til og fra skolen samt i fritid alene og med venner og familie. For øvrig gjelder de 

samme forholdene som beskrevet i kapittel 5.7.1.  

 

Strekningen i seg selv er såpass lang at det neppe vil være aktuelt for mange personer med 

nedsatt funksjonsevne å bruke hele strekningen, men konsekvensene av planforslaget er 

veldig positive sett i forhold til universell utforming. Å opparbeide en gang- og sykkelvei er 

positivt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil bli enklere for blinde og svaksynte å 

ferdes med ledsager. Det vil bli enklere for rullestolsbrukere. Det vil bli enklere for alle 

funksjonsgrupper å ferdes til og fra sitt hjem på gang- og sykkelvegen og i nærliggende 

områder til gang- og sykkelvegen. En gangbredde på gang- og sykkelvegen på 2,5 meter er en 

forutsetning for å oppfylle kravene til universell utforming.  

 

Universell utforming av bussholdeplasser og tilrettelegging på badeplassen bidrar også 

positivt for barn, unge, friluftsliv generelt og vedrørende alle funksjonsgrupper. Tilrettelagt 

parkeringsplass ved bygdetunet/ gamleskolen bidrar til at flere mennesker kan ha et mål for 

utflukt og opplevelse. Dette styrker folkehelsen.  

 

7.2.6 Estetikk og landskapsbilde 

Ved å følge fylkesveien splittes ikke landskapet i ytterligere flere fragmenter. Inngrepet 

samles og begrenses til langs eksisterende fylkesvei.  

 

Ulike tilpasninger til de eksisterende forholdene langs traseen i form av tiltakets bredde og 

form bidrar til å dempe det negative visuelle/estetiske ved selve tiltaket. For eksempel er 

inngrepsbredden forsøkt begrenset hvilket er positivt for landskapsbildet. Det kan på denne 

måten sies i hovedtrekk å være tilpasset eksisterende inngrep i naturen samt tilpasset 
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omgivelsene. Det er likevel vanskelig å si at tiltaket ikke påvirker landskapsbildet for det gjør 

den samlede veilinjen større og dermed mer synlig i landskapet. Samtidig kan ny gang- og 

sykkelveg skape et mer tilgjengelig landskap og opplevelse for folk gående og syklende.  

 

7.2.7 Bebyggelse  

Planforslaget tar hensyn til bebyggelsen gjennom at man ikke flytter eksisterende bolighus. 

Videre er valg av gang- og sykkelvegløsninger i form av bredde gjennomført for å ta hensyn 

til bebyggelse.  Det er derfor lave konsekvenser av tiltaket selv om det kan oppleves negativt 

å miste noe av sin hage.  

 

7.2.8 ROS-analyse 

I den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) fremkommer ulike forhold 

som utgjør en risiko. Av dette fremkommer at mange forhold blir ivaretatt i planen samtidig 

som det i anleggsarbeidet er nødvendig med tiltak for å sikre sikkerheten. Nedenfor er noen 

forhold kort kommentert. 

 

I planområdet er det VA-anlegg og -ledninger, fibernett, høyspentanlegg og – ledninger. Flere 

av fibernettledningene finnes det kun kunnskap hos netteier hvor eksakt ligger. Dette må 

håndteres før byggeplan kan godkjennes. 

 

Tilførsel av løsmasser vil være nødvendig for å bygge gang- og sykkelveien. Sprenging av 

fjell vil kunne være nødvendig på noen få partier i traseen. Tross erosjonsrisiko på 

strekningen er det med tiltak lav sannsynlighet for erosjon, jf. geoteknisk rapport.  

 

Vannmagasinet på Holli må tas hensyn til. Å velge et fortau langs fylkesveien forbi 

vannmagasinet er derfor i tråd med hensynet til vannmagasinet. Det må videre tas hensyn i 

anleggsperioden.  

 

Det må tas hensyn til Lyseren som drikkevannskilde ved bygg og anlegg i strandsonen, jf 

Vannressursloven. Det anses dekket gjennom planforslaget. Det må videre tas hensyn til 

naturmangfold, jf Naturmangfoldloven.   

 

Lokaliteter og eventuelle ukjente automatisk fredede kulturminner må det utvises 

oppmerksomhet i anleggsarbeidet. Dette samt faren for forurensning av arealer for jordbruk 

påvirker valg av arealer for massedeponering og bruk av anleggsmaskiner.  

 

7.2.9 Overordnede planer 

Den utarbeidede reguleringsplanen med bestemmelser dekker målsettinger i flere overordnede 

planer om satsing på folkehelse, jf. Fylkesplan Østfold mot år 2050, vedtatte 

kommunedelplaner i Spydeberg nevnt i kapittel 3.2. En gang- og sykkelvei gir økte 

muligheter for fysisk aktivitet og sanseopplevelser for alle. Gjennom innarbeiding av arealer 

som gir økte opplevelser som bevaring av kulturmiljøer og naturmangfold, styrker dette 

folkehelseaspektet i planen. Samfunnsnytten er vurdert å være større jo flere som bruker 

gang- og sykkelveien, og bruken av den vil statistisk sett være høyere nær befolkningssenteret 

Spydeberg tettsted enn lenger unna ved prioritering av utbyggingsrekkefølge. En slik 

prioritering vil også knytte sørligere deler av tettstedet til nordlige deler av kommunen.  
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Planen og bestemmelser er en direkte oppfølging mål og visjoner i gjeldende kommuneplan, 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet og 2009-2020 og kommunedelplan Idrett og friluftsliv 

2011-2022, jf. kapittel 3.1-3.2.  

 

Sikring av vannressursene gitt i Kommunedelplan Vannforsyning og vannmiljø 2004-2020 er 

godt fulgt opp gjennom ny vannledning fra Lyseren til Spydeberg i deler av strekningen.  

 

Fylkesplanen Østfold mot 2050 har satsing på miljø og folkehelse. Gang- og sykkelvei i 

planforslaget er for gående og syklende gjennom ulik landskap, natur og kulturmiljøer. Det 

innebærer et miljøvennlig alternativ til motorisert transport. Planforslaget følger derfor direkte 

og positivt opp fylkesplanen.  

 

7.2.10 Konklusjon 

Plan med bestemmelser gir positiv nytte for samfunnet gjennom bedre tilgjengelighet og 

tilrettelegging for økt folkehelse. Det er videre tatt hensyn til kulturminner og naturmangfold i 

planområdet, og det er tatt hensyn til dyrka mark. Føringen forbi gravhaugen ved Hov gamle 

skole betyr en høy konfliktgrad med kulturminner og kulturmiljø. Det er det eneste momentet 

med høy konfliktgrad på hele strekningen, og konkrete avbøtende tiltak er derfor innarbeidet i 

bestemmelsene for anleggsfasen.    

 

Det er mange forhold å ta hensyn til på en strekning på over 7 km. Sammenlignet med andre 

veiprosjekter av samme omfang, er det med få unntak, totalt sett lav konfliktgrad forbundet 

med utbyggingen og planen på strekningen Hovin skole – Granodden.  

 

8. Videre framdrift  

8.1 Finansiering, kostnader og gjennomføring 

Spydeberg kommune har fått tilsagn om midler som kompensasjon for bygging av ny E18 

gjennom kommunen, såkalte sideveismidler. Gjenstående midler per 30.08.2013, er omlag 40 

millioner kroner. Statens vegvesen styrer bruk av midlene i samarbeid med Spydeberg 

kommune. Sideveismidlene for Spydeberg kommune er prioritert for utbedring av og rundt 

gamle E18 i tettstedet Spydeberg. Utover dette kan midlene brukes til planlegging og 

opparbeiding av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202 fra Spydeberg tettsted.  

 

Før det offentlige ettersynet var et grovt estimat basert på lignende strekninger og forhold gitt 

til ca. kr. 40 mill. Etter det offentlige ettersynet har Statens vegvesen gjennomført et mer 

detaljert kostnadsoverslag der også endringer etter det offentlige ettersynet er innarbeidet som  

spesielle forhold ved gravhaug, vannmagasin, kostnader til arkeologiske utgravinger samt en 

mer nøyaktig stedstilpasset kostnadsberegning ut fra de øvrige løsningene kommunen ønsker. 

Grunnerverv er også lagt til i det nye estimatet.  

 

Statens vegvesen har høsten 2014 beregnet kostnadene for å bygge gang- og sykkelvegen til 

totalt kr. 73 619 300,- med ca.15-25% usikkerhet. Beregningen inkluderer en rekke 

nødvendige deltiltak for bygging av gang- og sykkelvegen og har visse forutsetninger. Blant 

forhold som er inkludert, er grunnerverv, arkeologiske utgravinger, flytting av strømførende 

ledninger og anlegg for høyspent og lavspent og fysiske tiltak som planløsningene innbærer 

for selve gang- og sykkelvegen. Sistnevnte kan være legging av kantstein, oppsetting av 

godkjent rekkverk, spesielle hensyn til vannmagasin, m.v. Fra Hovs plass til Holli er 
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strekningen godt tilrettelagt for videre arbeid med gang- og sykkelveg siden det er ryddet og 

sprengt og lagt ny vann- og avløpsledning i traseen, og disse forhold inngår i det nye 

kostnadsoverslaget.  

 

Statens vegvesen har foretatt kostnadsberegningen fra Hovin skole til Hallerudstranda i fire 

etapper: 

1. Hovin skole – Hovs plass 

2. Hovs plass – Holli 

3. Holli – Granodden 

4. Granodden – Hallerudstranda 

 

Etappene er vurdert til følgende kostnader med opptil ca. 25% usikkerhet: 

1:  19,35 mill.kr.  

2:  17,60 mill. kr.  

3:  19,44 mill. kr.
1
  

4:  17,24 mill kr.
2
  

 
1
 Delstrekning 3 kan koste ca. 7,4 mill. kr. mindre om den bygges ut samtidig med etappe 4. 

Det skyldes at det på strekning 4 er et masseoverskudd som kan være med å dekke et 

masseunderskudd på etappe 3.  

 
2
 Forutsetningen for denne beregningen er at gang- og sykkelvegen legges på sydsiden av fv. 

202 langs Lyseren siden det er langt dyrere og usikkert å bygge på nordsiden.  

 

Sideveismidlene vil derfor ikke dekke hele kostnaden med opparbeiding av gang- og 

sykkelveg fram til Granodden. Dette betyr antagelig en trinnvis utbygging av gang- og 

sykkelvegen der samfunnsnytten vil være høyest ved å anlegge fra der befolkningstettheten er 

størst, dvs. fra Spydeberg. Det vil likevel være mindre etapper som kan være ønskelig å 

opparbeide innenfor hver etappe de kommende årene, for eksempel på Holli, Frøhaugen, ved 

badeområdet og fra Hovin skole - Frøhaugen. I planforslaget gis det ikke 

rekkefølgebestemmelser til opparbeiding av de ulike etappene da dette må komme som en 

overordnet økonomivurdering av kommunen og Statens vegvesen.  

 

8.2 Grunnerverv 

Grunnerverv foretas ordinært mellom planfase og anleggsfase. Plankravet er absolutt, men det 

er vanlig at arbeidet begynner før planen er vedtatt og oppgjøret kommer kanskje ikke før 

anleggsarbeidet har startet.  

 

Tidligere veileder Grunnerverv til vegformål – Utmåling av erstatning for dyrka mark. 

Håndbok 291, 2012. Statens vegvesen, beskriver prinsippene, metodevalg, skjønn, 

forhandlinger samt ulike eksempler for verdsetting.  

 

Det gis sjelden eller aldri erstatning eller kompensasjon for avkjøringer rett fra offentlig vei til 

dyrka mark.  

 

Ved arkeologiske registreringer kan det gis en kompensasjon for trykkskader som forårsaker 

ødelagt jordstruktur på arealer med korndyrking. Planfremmer kompenserer da 100% av 

avlingssummen i 2 påfølgende år, dvs. ca. 1000 kr/da/år.  
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Dersom grunneier ønsker matjorda på det ervervede arealet og erverver ikke behøver 

matjorda, er det vanlig at grunneier kostnadsfritt kan få tilkjørt matjorda på et anvist sted på 

eiendommen. Eventuelle trykkskader dette medfører, tar grunneier på eget budsjett. Grunneier 

får da mulighet til både å få matjorda gratis og få det tilkjørt kostnadsfrist til anvist sted på 

eiendommen. Det er ikke vanlig at erverver tilrettelegger for nydyrking ved å spre ut matjord 

o.l.  

 

Det antas at grunnervervet vil kunne ta 1-2 år.  

 

8.3 Anleggsperioden  

Skilting og innskrenkning av veibanen og evt. omkjøring under anleggsarbeidet må inngå i en 

byggeplan som skal leveres sammen med byggesøknad. Hvordan og når tilbakeføre områder 

som kun brukes i anleggsperioden, for eksempel til dyrka mark, må inngå i planen.  
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Bestemmelser til detaljregulering gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202, 

Hovin skole –Granodden 
 

Versjon dato: 14.05.2015 

 

Vedtatt av kommunestyret i Spydeberg kommune, xx.xx.2015 

 

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

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

Granodden, gnr. 65 bnr. 20. Formålet med gang- og sykkelveien er: 

 å bedre trafikksikkerhet for gående og syklende mellom Spydeberg tettsted og 

Lyseren.  

 å bedre fremkommeligheten for gående og syklende mellom bosted og skole i 

Spydeberg langs fylkesvei 202. 

 å bedre mosjonsnettet for rekreasjonssyklister, joggende og gående i Spydeberg.  

 

Videre er planens hensikt knyttet opp mot:  

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

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

hensiktsmessig måte. 

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

 

§2 Reguleringsformål 
Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg 

- Forsamlingslokale 

- Vannforsyningsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Gang- og sykkelveg 

- Annen veggrunn  

- Kjøreveg 

- Kollektivholdeplasser 

- Parkeringsplasser 

Landbruk-, natur- og friluftsområde 

- Landbruksformål  

- Naturformål 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Friluftsformål/-område 

 

I planområdet inngår følgende tilleggsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder: 

 Registrerte kulturminnelokaliteter, #1- #7 

 Anlegg- og riggområde, #8  

 Sikringssone – frisikt     

 Faresone – høyspenningsanlegg      

 Sone med særlige angitte hensyn – bevaring kulturmiljø   

 Sikringssone – Båndlegging etter lov om kulturminner  
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§3 Fellesbestemmelser 
 

3.1 Universell utforming 

Prinsipper om universell utforming skal tilstrebes.  

 

3.2 Arkeologiske funn og utgravinger 

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. 

 

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de 

berørte automatisk fredede kulturminnene, id 119482, 119483, 119484, 119792 og 162304, 

merket som bestemmelsesområder #2, #4, #5, #6 og #7 i plankartet. Det stilles ikke ytterligere 

vilkår for de automatisk fredede kulturminnene ID 119478 og ID119479, merket som hhv. #1 

og #3 i plankartet. Det skal tas kontakt med Østfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.    

 

3.3 Hensyn til matjord og jordvern 

All overskytende matjord som ikke benyttes i veianlegget, skal tilfalle berørt grunneier om 

berørt grunneier ønsker det. Det skal da brukes til jordforbedring eller nydyrking.  

 

3.4 Andre føringer 

Byggegrense fra gang- og sykkelvegen er 15 meter.  

 

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

floghavre ikke spres.  

 

Det tillates nedlagt vann- og avløpsledning i traseen for gang- og sykkelveg og arealet mellom 

fylkesveien og gang- og sykkelvegen. 

 

Vanngjennomstrømmende strenger og øvrige anleggselementer som rør og kulverter m.m., for 

bekker og elver skal ha dimensjonering for 200-årsflom. Det skal tas hensyn til de 

vannlevende organismers mulighet for spredning i sine leveområder ved nedlegging av rør og 

kulverter for vannføring i bekker og elver, og mangfoldet i Hollibekken skal prioriteres.  

 

Geoteknisk rapport utført av Statens vegvesen i 2012 skal ligge til grunn i opparbeidelse av 

gang- og sykkelveg.  

 

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

lavspentanlegg inkludert kabler/ledninger. Under utbygging skal det i tilstrekkelig grad settes 

opp gjerder mot høyspentmaster og – stasjoner. Det skal videre tas hensyn til fibernett og 

vann- og avløpsledninger. Gjeldende regler for varsling av netteiere skal følges, og 

nødvendige avtaler med netteier må inngås.   

 

Driftsavkjørsler i jordbruket direkte til og fra fylkesvei er markert i plankartet med 

avkjørselspiler. Disse tillates kun brukt i jordbruksdrift et svært begrenset antall i året.  

 

§4 Bebyggelse og anlegg 
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4.1 Forsamlingslokale 

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

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

nye tiltak.  

 

4.2 Vannforsyningsanlegg 

Det tillates vannforsyningsanlegg på området.  

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

5.1 Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelvegen skal ha 2,5 meter bred asfalt, jf. Statens vegvesen håndbok N100 Veg- 

og gateutforming. Utforming av skulderkanter skal følge gjeldende krav.  

 

Forbi gravminnet ID 119480 tillates ikke sprenging. Gang- og sykkelvegen skal derfor heves 

10-40 cm fra eksisterende terrengnivå fra og med der rekkverksløsning starter i syd til og med 

nord for låve på eiendom gnr. 19 bnr. 3.  

 

Forbi vannmagasinet på eiendom gnr. 68 bnr. 1 skal gang- og sykkelvegen heves opptil 1 

meter fra eksisterende terrengnivå med hensikt å skåne vannmagasinet og isolasjonen og 

støttemassene rundt vannmagasinet.  

 

5.2 Kjøreveg 

Kjøreveg skal utformes som vist i plankartet. Private adkomstveger kan ha grusdekke. Ny 

kjøreveg på eiendom gnr. 68 bnr. 3 skal ha minimum 4 meter bred kjørebanebredde. 

Fylkesveier skal ha kjørebanebredde etter gjeldende normaler.  

 

5.3 Annen veggrunn 

Trafikkdeler mellom fylkesvei og gang- og sykkelveg skal i hovedsak være grøft bredde 3,0 

meter i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 Veg- og gateutforming. Der det skal 

brukes rabatt mellom fylkesvei og gang- og sykkelveg skal trafikkdeler være 1,5 meter bred. 

Ved avstand kortere enn 1,5 meter skal det brukes godkjent rekkverk mellom fylkesvei og 

gang- og sykkelveg i tråd med gjeldende regler.  

 

Ved utforming av gang- og sykkelveg forbi gravminne ID119480, forbi bolig på eiendom gnr. 

94 bnr. 3 (Lyserenveien 364) og vannmagasinet på eiendom gnr. 68 bnr. 1, tillates oppført 

rekkverksløsning mellom gang- og sykkelvegen og fylkesveien, jf.plankartet. Spesielle 

løsninger skal brukes forbi gravminnet og vannmagasinet: 

a) Forbi gravminnet og den øvrige rekkverkssonen på samme deletappe tillates ikke 

sprenging langs fylkesveien. 

b) Forbi vannmagasinet skal det opparbeides nødvendig støttemur for å støtte 

rekkverk og hevet gang- og sykkelveg.  

 

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

landskapsmessig utforming.  

 

Det skal som hovedprinsipp installeres terrengsluk mellom gang- og sykkelvegen og 

fylkesveien for hver 80.-100.meter. Det skal være tilstrekkelig overflatevannshåndtering for 

veianleggene der dimensjoner av rør og kulverter skal ha kapasitet for 200 års flom.  
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Det tillates belysning i krysningspunkter, avkjørsler og kryss. Det skal tas hensyn til 

sikkerhet, estetikk og landskap ved valg av type belysning og plassering.  

 

5.4 Kollektivholdeplass 

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

sykkelveien/plattformen. Bussholdeplassene skal ha utbedret standard med kantstein mot 

busslommen ihht. gjeldende regler.   

 

5.5 Parkeringsplasser 

Eksisterende parkering, o_SPP_1, skal primært være parkering for besøkende og eiere til 

Spydeberg Bygdetun. Parkeringen skal ha enkel standard med grus-/gressdekke. Det skal tas 

hensyn til tilpasning til kulturmiljøet som parkeringen er en del av.    

 

Ny parkering primært for Spydeberg Bygdetuns eiere og besøkere, o_SPP_2, skal opparbeides 

med enkel standard og grus- og gressdekke.  

 

På arealene o_SPP_1 og o_SPP_2 tillates oppført informasjonstavler med opplysninger om 

bygdetunet og natur- og kulturhistorie i området. 

 

Ny parkeringsplass, o_SPP_3, skal være for besøkende til Granodden friluftsområde. 

Toppdekket skal være grus og sand. Det skal settes av areal for avfallsdunker til bruk for de 

besøkende. Det bør opparbeides sykkelparkering med mulighet for låsing av ramme.  

 

 

§6 Landbruk-, natur - og friluftsområde 
 

6.1 Landbruksformål 

Områdene skal benyttes til landbruk-, natur- og friluftsområde.  

 

På eiendom gnr. 68 bnr. 3 tillates oppføring av bygg for gårdsbakeri inntil 20 m² og enkel 

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

 

6.2 Naturformål 

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

 

§7 Bruk og vern av sjø og vassdrag og tilhørende strandsone 
 

7.1 Friluftsformål-/område 

Området er statlig sikret friluftsområde. Eksisterende adkomstveg kan utvides til 4 meter. 

Toppdekket skal være av grus og sand. Både anleggsarbeidet og opparbeidelsen skal skje på 

en skånsom måte overfor naturmangfold og landskap. Det skal være minimum 2 HC-plasser 

på parkeringsplassen.  

 

Det tillates enkel tilrettelegging for badeformål i området.  

 

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

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

Fremmede arter skal fjernes.  

 

§8 Områdebestemmelser  
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8.1 Registrerte kulturminnelokaliteter 

De avgrensede kulturminnelokalitetene er nummerert #1-7. Hensikten med markeringene er 

tydeliggjøring av historisk aktivitet og spor i landskapet.  

 

8.2 Anlegg- og riggområde, #8 

Anleggsarealer for midlertidig deponering av masse og lignende under anleggsperioden skal 

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

 

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

oppstillingsplass for ny gang- og sykkelveg innenfor hensynssonene.  

 

Det må tas nødvendig hensyn slik at arealer med matjord og beite ivaretas. Matjord skal tas 

av, lagres tilfredsstillende og tilbakeføres til arealet senest ett år etter anleggets avslutning.  

 

Det tillates sprengningsarbeid kun på hverdager mellom kl. 07-16.00.   

 

§9 Hensynssoner 
 

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

Områdets egenart som kulturmiljø der nyere og eldre kulturminner inngår, skal bevares. Både 

enkeltbygninger og helheten i området er viktig å ta hensyn til ved tiltak. Tiltak som 

tilrettelegger for økt kulturopplevelse og formidling av kulturhistorie skal prioriteres, spesielt 

på bygdetunet, dets tilhørende eksisterende parkeringsplass, o_SPP_1, og ny parkeringsplass, 

o_SPP_2. Terrenginngrep og påfylling av masser kan ikke gjøres uten aksept fra 

kulturminnemyndighetene. 

 

9.2 Sikringssone  – båndlegging etter lov om kulturminner 

Områdene er fredet etter lov om kulturminner. Arealene består av automatisk fredede 

kulturminner. De er i Askeladden registrert med to ID:  

 

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

 

ID78680 : Gravfelt med tre gravhauger fra sannsynlig jernalderen 

 

Tiltak i lokalitet ID119480 for bygging av gang- og sykkelveg kan kun skje under arkeologisk 

overvåking ved arbeid i gravminnets sikringssone. Gravminnet skal gjerdes inn for å hindre 

utilsiktet skade.   

 

Det tillates ikke øvrige fysiske tiltak som berører grunnen eller som tilrettelegger for økt 

ferdsel over områdene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene. 

 

9.3 Faresone – høyspenningsanlegg 

Ved høyspentmaster og - ledninger samt nettstasjon skal gjeldende sikkerhetskrav følges. Alle 

terrenginngrep og nedlegging av kabel skal være godkjent av ledningseier før tiltak 

igangsettes. Det kan ikke oppføres bygninger eller installasjoner innenfor sonen som strider 

med tekniske krav til sikkerhet for høyspenningsanlegg.  

 

9.4 Sikringssone - frisikt 
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Innenfor frisiktlinjene i avkjørsler og kryss i plankartet tillates ikke sikthindrende vegetasjon, 

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

 

 

§10 Krav om og innhold i byggeplan 
 

Av byggeplan skal fremgå grøfteprofiler, skjæringer, fyllinger, skiltbruk og andre tiltak i 

terrenget i tilknytning til veianlegget. Byggeplan skal utarbeides i dialog med 

kulturminnemyndighetene der tiltak og ferdsel kan berøre automatisk fredede kulturminner og 

/eller deres sikringssoner. 

 

Hvilke eiendommer og arealer der matjord skal ivaretas for grunneiers bruk til jordforbedring 

eller nydyrking, skal i så stor grad som mulig fremgå av byggeplanen.  

 

Driftsavkjørsler markert i plankartet som avkjørselspiler, skal inngå i byggeplan.  

 

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

fremgå av byggeplanen.  

 

Byggeplanen skal innebære tilstrekkelig overflatevannshåndtering for veianlegget, der også 

forbindelse med bekker utenfor planområdet skal gjøres rede for.  

 

Byggeplanen skal godkjennes av Statens vegvesen, og det kan utarbeides flere byggeplaner 

som følge av etappevis utbygging av gang- og sykkelveg.  

 

§11 Rekkefølgebestemmelser 
 

Arkeologiske utgravinger etter Kulturminneloven skal gjennomføres før anleggsarbeidet 

igangsettes i områder der disse berøres. Behovet skal varsles av tiltakshaver i god tid før 

planlagt anleggsarbeid.  

 

Byggeplan for opparbeidelse av gang- og sykkelveg og tilhørende anlegg skal godkjennes av 

Statens vegvesen før anleggsarbeidet kan startes.  

 

Parkeringsplassene, o_SPP_1 og o_SPP_3, skal opparbeides samtidig med gang- og 

sykkelvegetappene som de tilgrenser. o_SPP_2 skal opparbeides samtidig med opparbeiding 

av gang- og sykkelveg på gnr. 19 bnr. 7.   

 

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

på de samme gang- og sykkelvegetappene.    

 

Det må gjennomføres nødvendige arkeologiske utgravninger for de automatiske fredede 

kulturminnelokalitene merket #2, #4, #5, #6 og #7 i plankartet, før anleggsarbeidet som 

berører disse arealene kan påbegynnes.  
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Høringsuttalelser til offentlig ettersyn og høring for forslag til detaljregulering 

gang- og sykkelveg langs fv. 202 Hovin skole – Granodden 

Dato: 15.05.2015. 

De som har uttalt seg til høringsforslaget er: 

1. Riksantikvaren 

2. Statens vegvesen 

3. Fortum 

4. Landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim 

5. Fylkesmannen i Østfold 

6. Østfold fylkeskommune 

7. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

8. Eldrerådet 

9. Jernbaneverket 

10. Anne-Cathrine Dingstad og Gustav Vabø 

11. Kari og Arne Holtet 

12. Lyseren Samarbeidsutvalg 

13. Lars Fremming 

14. Torgunn Marie Huseby 

15. Trygve Nesje 

16. Thorleif Wennevold (2 stk.) 

17. Spydeberg Historielag 

18. Anne Sofie Hoff 

19. Fellesbrev fra 12 grunneiere fra 7 eiendommer 

20. Anne Kristoffersen 

21. Driftsavdelingen, Spydeberg kommune 

22. Karin og Kjell Kristoffersen 

23. Spydeberg Bondelag 

24. Hanne og Ivar Dingstad 

25. Gudrun Hoff og Eirik Jørgensen 

26. Jan Gander                                                                                                                                                

27. Spydeberg Arbeiderparti                                                                                                                            

28. Spydeberg Senterparti                                                                                                                           

29. Fylkeskonservator, Østfold fylkeskommune – oversendelse til Riksantikvaren                           

30. Arild Johnsen - muntlig innspill ved befaring 

Uttalelsene er kort oppsummert på de neste sidene med påfølgende kommentar fra planfremmer i 

hht. plan- og bygningsloven §12-12 første ledd.  
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1. Riksantikvaren, datert 05.03.2014 

1. Riksantikvaren skal verne om kulturminner og – miljøer som en ikke-fornybar ressurs.  

2. Riksantikvaren har vektlagt at gang- og sykkelveg har høy samfunnsmessig viktighet og 

mener at det er viktig å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter langs fv. 202. Det vektlegges at 

gravhaugen ved Hov gamle skole allerede er noe forstyrret/ødelagt fra sin opprinnelige form. 

Helhetlig sett går de inn for løsning B forbi Hov gamle skole. Det blir stilt krav om 

arkeologisk overvåking ved arbeid i gravminnets sikringssone. Gravminnet skal gjerdes inn, 

for å hindre utilsiktet skade.  

3. Fem av de registerte kulturminnelokalitetene, ID119482, 119483, 119484, 119792 og 162304, 

i planområdet må det gjennomføres arkeologiske utgravninger for før anleggsarbeidet kan 

påbegynnes der. Riksantikvaren forutsetter at deres tekst om dette tas inn i 

planbestemmelsene. Det gis dispensasjon fra den automatiske fredningen. 

4. Arkeologiske utgravinger kan kun gjennomføres i sommerhalvåret. Kostnadene beregnes til 

inntil kr. 1 225 000,- og skal betales av tiltakshaver.  

5. RA støtter at parkeringsareal, P1 og P2, skal ha dekke av grus og gress for å gi minst mulig 

forstyrrende effekt i kulturlandskapet.  

 

Planfremmers kommentar: 

1.og 2: Tatt til etterretning. Krav om arkeologisk overvåking ved arbeid i gravminnets sikringssone 

inngår i planbestemmelsene. Det er i planen og bestemmelsene valgt en løsning forbi gravminnet som 

tar hensyn til både kulturminner og – miljøer og trafikkssikkerhet og –avvikling. For å sikre 

tilstrekkelige løsninger på dette detaljnivå ved gravminnet og dets nære omgivelser er det i 

planbestemmelsene satt krav til dialog med kulturminnemyndighetene før byggeplan godkjennes.  

3. Tatt til etterretning. Det er innarbeidet i planbestemmelsene.  

4. Tas til orientering.  

5. Dette er videreført i planbestemmelsene.  

 

2. Statens vegvesen, datert 04.12.2013 

1. Det er ikke aktuelt å redusere fartsgrensa på fylkesveien på strekningen 

2. De spør om det er vurdert å rette ut svingen i Karjolkroken 

3. Har innsigelse på busslommene som i plankartet er utformet med 8 meter både i innkjøring- og 

utkjøringslengde. Det er to muligheter: utforming av busslomme som ved bygging av ny veg 

eller utforming av busslomme ved utbedringsstandard. De kan akseptere 

utbedringsstandarden, men de anbefaler sterkt fullstandardløsningen.  

4. Bredde på gs asfalt: Statens vegvesen mener 2,5 meter gs asfaltbredde er akseptabelt, hvilket 

betyr en nedgang på i hovedsak 0,5 meter fra planforslaget.  

5. SVV understreker viktigheten av grøfter, bl.a. snøopplag, drenering og trafikksikkerhet.  

6. Området bør kapasitetsberegnes i forhold til overvann. SVV mener det bør reguleres inn 

terrengsluk mellom gs og fylkesveien for hver 80.-100.meter.  Hvordan er det tenkt at 

overflatevannet skal håndteres? Åpne grøfter og slippes ut i bekker, eller skal det bygges et 

overvannsystem i tilknytning til gs? 

7. En eventuell flytting av ledninger og kabler (lav- og høyspent) bør vurderes i 

reguleringsplanfasen. Konflikter med kommunalt vann- og avløpssystem bør også avklares i 

reguleringsplanen.  

8. Det er krav til frisikt både mhp. utkjørsler til fylkesvegen og fra avkjørsel/veg til gs. Det er 

vanlig å regulere siktsonen som hensynssone.  

9. De ønsker alternativ B forbi Hov gamle skole, men det må settes opp rekkverk mellom 

bilveien og gs. Siden det ikke er plass til snøopplag mellom bilvei og gs, må strekningen 

gjøres så kort som mulig. Grøften bør være 3 meter så langt som mulig langs P2, for så å 

svinge ut mot fylkesveien. Grøft på 0,25 m på en eller begge sider kommer i tillegg (ved rabatt 

ut mot fv. skal det ikke være skulderkant.  
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10. De aksepterer ikke fortausløsning i 60-sone forbi vannmagasinet på Holli. Det må settes opp 

rekkverk der planforslaget viser fortau.  

11. SVV mener det bør tegnes inn 15 meter byggegrense fra gs på Holli der det er vist 

landbruksformål. Videre bør det tas med i bestemmelsene 15 m byggegrense fra gs.  

12. SVV mener der det flere steder er foreslått gs rundt høyspentmast, så må det settes opp 

rekkverk i forbindelse med utbyggingen, mot fv og gs.  

13. SVV mener at all overskytende matjord som ikke brukes til veianlegget, kan tilkomme de 

berørte grunneierne.  

 

Planfremmers kommentar: 

1. Ønsker om fartsreduksjon er tatt ut ved revidering av planforslaget.  

2. Avkjørselen i Karjolkroken er rettet litt opp uten at det skal gå utover hensynet til dyrka mark. 

Svingen blir ikke helt rettet opp, men avkjørselen fra Dingstadgårdene til fylkesveien er noe rettet opp 

slik at gang- og sykkelvegens kurvatur blir en mer naturlig sving som følger fylkesveiens kurvatur. 

3. Busslommene i plankartet er justert slik at inn- og utkjøringslengde er etter håndbok N100 Veg- og 

gateutforming. Statens vegvesen har derfor trukket sin innsigelse på dette punkt.  

4. og 5. Det tas til etterretning. Hovedløsningen er 3,0 meter grøft mellom fylkesveien og gang- og 

sykkelvegen, hvilket gir god plass til snøopplagog drenering. 

6. Terrengsluk for hver 80.-100.meter mellom fylkesvei og gang- og sykkelvegen er innarbeidet som 

hovedprinsipp i planbestemmelsene. Det er foretatt en intern vurdering i kommuneadministrasjonen 

av overflatehåndteringen og eksisterende kapasitet uten for planområdet. Vurderingen tilsier at det er 

noe underkapasitet fra planområdets sørlige del og ca. 2,0 km nordover. Det er satt krav til 

redegjørelse av tilstrekkelig overflatevannshåndtering i byggeplanen i bestemmelse §10. 

7. Befaring med netteier er gjennomført høsten 2014 for vurdering av flytting av høyspentmaster og 

nettstasjoner. Vurderingene er innarbeidet i plankartet. Lavspent vil i hovedsak bli lagt i jordkabel der 

det må endres, men det vil bli naturlig innarbeidet i byggeplan 

8. Frisiktsonene er gjennomgått på ny for å sikre at de er i tråd med gjeldende regelverk.     

9. Løsning for gang- og sykkelveg langs Hov gamle skole er vurdert på ny sammen med 

kulturminnemyndighetene. Den nye løsningen er innarbeidet i plankart og bestemmelsene.  

10. Det er tatt til etterretning.  

11. Byggegrense er innarbeidet i planbestemmelse §3.4.  

12. Det er tatt med i planbestemmelse §3.4. 

13. Planfremmer ser behovet for jordmasser for bygging av veianlegget. Tatt til etterretning.  

 

3. Fortum, datert 11.11.2013 

1. Fortum har områdekonsesjon i det omtalte reguleringsområdet. Utbygger må dekke utgiften 

med eventuell flytting av Fortums nett som kommer i konflikt med utbyggingen. Ved graving 

nær eksisterende kabler, vil Geomatikk (tlf. 09146) kunne påvise kabler etter forespørsel.  

2. Med høringsuttalelsen er vedlagt kart hvor lavspent, høyspent og nettstasjoner fremgår. Av 

disse fremgår ikke gatelys, både master, kabler og luftlinjer da disse ikke eies av Fortum.  

3. Fortum påpeker sikkerhetavstander i forhold til nettstasjoner og høyspent stikkord: 

brennbare flater, terasser, garasjer, byggeforbud, bruk av anleggsmaskiner, støy og magnetisk 

felt. 

4. Før etablering av høyspent anleggskomponenter skal det skrives under egne avtaler, og 

disse vil bli tinglyst.  
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5. Tiltak som forringer adkomst til nettanlegg, inngrep i terrenget som minsker 

kabeloverdekning eller høyde til kraftledning over terreng, og andre tiltak som fører til 

forskriftsbrudd må ikke iverksettes.  

Planfremmers kommentar: 

1. Det har skjedd eierskapsbytte for strømnettet siden den offentlige høringen. Hafslund Nett Øst  er ny 

netteier. Det ble høsten 2014 foretatt befaring med den nye netteieren i forbindelse med vurdering av 

anlegg for lavspent og høyspent i planområdet. Det øvrige tas til orientering.  

2. Se omtale for punkt 1. Kartet har vært noe av grunnlaget videre i planarbeidet.  

3. Nødvendige sikkerhetsregler er innarbeidet som et krav i fellesbestemmelsene, §3.4.  

4. og 5. Det er ivaretatt i planbestemmelsene. Dette vil bli fulgt opp i byggeplanen. 

 

4. Landbrukskontoret, datert 03.12.2013 

1. De viser til tidligere innspill. Kontoret anser at det er behov for å redusere forbruket av 

dyrka mark.  

2. De mener at det tar lang tid å bygge et nytt matjordlag som kan få samme kategori som 

dagens – svært god kvalitet.  

Planfremmers kommentar: 

1. Selve bredden på gang- og sykkelvegen er redusert fra 2,75-3,0 meter til 2,5 meter. Det er valgt 

løsninger som reduserer trafikkdelet på kortere strekninger.  

2. Det er i planbestemmelsene tatt hensyn til de grunneiere ved at overskytende jord som ikke brukes i 

veianlegget, tilfaller berørt grunneier.   

 

5. Fylkesmannen i Østfold, datert 05.12.2013 

1. FM er positive til at det arbeides for å øke fremkommeligheten for gående og syklende på 

en sikker måte slik at det blir et reellt alternativ til bilbruk, jf. klima og folkehelsehensyn.  

2. Planforslaget virker i hovedsak godt gjennomarbeidet. 

3. Planforslaget innebærer beslag av ca. 28 dekar dyrka mark. De savner en tydeliggjøring av 

flere alternative løsninger for å redusere forbruket av dyrka mark. FM mener det bør vurderes 

om trafikkskille ved bruk av f.eks. rekkverk for å redusere inngrep på dyrka mark. De 

anbefaler sterkt at det arbeides videre med løsninger som beslaglegger mindre dyrka mark, før 

foreslått detaljregulering vedtas.  

4. Når dyrka mark tas i bruk til annet formål, er det viktig å ivareta matjorda som ressurs. De 

anbefaler at det lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at matjord kan brukes til 

jordforbedring andre steder. Det kan også vurderes nydyrking, men det må være på arealer 

hvor det ikke kommer i konflikt med naturverdier. FM er høringsinstans i en del 

nydyrkingssaker. Sannsynlighet for spredning av plantesykdommer og floghavre bør vurderes 

ved flytting av matjord.  

5. Ved kryssing av bekker må det sikres at også vannlevende organismer (om evt. fisk) sirkes 

mulighet til å ferdes opp og ned i bekken. Kryssing av bekker bør fortrinnsvis skje med 

etablering av bro, alternativt ved hvelving. Spesielt er Hollibekken viktig da den er registrert 
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som lokalitet for naturmangfold. Viser til DN-håndbok 22 ”Slipp fisken fram!”. De mener at 

kvalitetskrav må fremgå av reguleringsbestemmelsene.  

6. De mener at vurderingen som er gjort av naturmangfold, ikke er tilstrekkelig i forhold til 

naturmangfoldloven §§7-12. De forutsetter at en slik vurdering i tråd med nevnte lov fremgår 

av kommunens beslutning i saken.  

Planfremmers kommentar: 

1. og 2. Det tas til orientering.  

3.Gang- og sykkelvegens bredde er redusert til 2,5 meter på hele strekningen. Det er behov for å 

imøtekomme veimyndighetens gjeldende regler for regulering der hensikten er gang- og sykkelveg.   

4. Grunneiere med dyrka mark i traseen får matjord på sin eiendom så fremt de ønsker det.   

5. Det er innarbeidet i fellesbestemmelsene §3.4 at all overskytende matjord som ikke brukes i 

veianlegget, tilfaller berørt grunneier. 

6. Det er innarbeidet en mer tydelig vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 i planbeskrivelsen.   

 

6. Østfold fylkeskommune, datert 27.11.2013 

1. Østfold fylkeskommune mener at det medgår betydelige jordbruksarealer av høy kvalitet for 

å regulere til gang- og sykkelveg.  

2. De kan stille opp som drøftingspartner om behov.  

Planfremmers kommentar: 

1. Arealforbruket for bygging av gang- og sykkelvegen medfører tap av dyrka mark. Jordvernhensyn 

er imidlertid innarbeidet i stor grad gjennom grunneiers mulighet for bruk av matjord til forbedring 

og/eller nydyrking. Gang- og sykkelvegens bredde er redusert fra 2,75-3,0 meter til 2,5 meter, hvilket 

medfører mindre tap av jordbruksarealer enn i høringsforslaget.  

2. Det er gjennomført dialog med fylkeskommunen i forbindelse med de automatisk fredede 

kulturminnene.  

 

7. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert møtedato 05.11.2013 

1. Rådet mener det er viktig med fysiske hindre mellom veibanen og gang- og sykkelvegen i 

yttersvinger.  

2. Nødvendige krysningspunkter for personer med nedsatt funksjonsevne må etableres.  

Planfremmers kommentar:                                                                                                                        

1. Rekkverk i yttersvinger vil medføre redusert trafikksikkerhet på grunn av økte skader ved 

utforkjøring.                                                                                                                                              

2. Universell utforming skal etterstrebes, og det kan etableres belysning ved krysningspunkter, kryss 

o.l. Det er likevel ikke naturlig å legge til rette for krysningspunkter for personer med nedsatt 

funksjonsevne i samme grad som i tettsteder og byer.  

 

8. Eldrerådet, datert møtedato 06.11.2013 
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1. Eldrerådet bemerker farlig overgang ved Granodden. De spør om kryssingen kan være et 

annet mer oversiktlig sted (Holli, Rud, Vassbygda gamle skole).  

2. Eldrerådet anser at det er ønskelig med fartsdumper, fartsreduksjon, rekkverk, fysisk sperre 

når traseen er i en sving.  

Planfremmers kommentar:                                                                                                                        

1. og 2.:Kulvert er vurdert ved kryssing til Granodden, men det er vurdert lite hensiktsmessig og ikke 

nødvendig sammenlignet med andre steder. Tilstrekkelig siktkrav er tilfredsstilt i plankart og 

bestemmelser for kryssing over fylkesvei 202. Gjeldende krav fra veimyndighetene til utforming av 

anlegg for gang- og sykkelveg er fulgt.Vi viser for øvrig til utttalelsen fra Statesn vegvesen samt 

planfremmers kommentar til denne. Planbeskrivelsen beskriver også ulike tiltak som er vurdert, se 

kapittel 6 i planbeskrivelsen.  

 

9. Jernbaneverket, datert 19.11.2013 

1. Jernbaneverket mener det er viktig å sikre god kobling mellom eksisterende gang- og 

sykkelvei, som forbinder Spydeberg sentrum og Hovin skole, med den nye gang- og 

sykkelveien.  

Planfremmers kommentar: 

1. Planområdet er utvidet med ca. 40 meter og dermed forbundet med eksisterende gang- og sykkelveg 

og fortau ved Hovin skole.   

 

10. Anne-Cathrine Dingstad og Gustav Vabø, datert 21.09.2013 

1. De ønsker at det blir lagt ny vann- og avløpsledning i traseen fra Hovs plass til Hovin skole. 

De har privat vannledning med offentlig vann, men det er meget lav kapasitet. De har i dag 

tette tanker for kloakkavløp og ønsker å sanere disse, og dette kan være aktuelt for annen 

bebyggelse i Karjolkroken. De krever at det blir lagt ny vann- og avløpsledning i det minste 

fram til Dingstadkrysset.  

2. De mener det er åpenbart at belysning for gang- og sykkelvegen er helt nødvendig med 

tanke på den mørke årstid.  

Planfremmers kommentar: 

1. Det er åpnet for dette i planbestemmelsene, men dette er først og fremst en økonomisk vurdering 

som skjer utenfor selve plansaken.  

2. Det tillates i planbestemmelsene belysning ved krysningspunkter, avkjørsler og kryss.  

 

11. Kari og Arne Holtet, datert 25.11.2013 

1. De bor Lyserenveien 790. De har med traktor hjulpet flere ”havarerte” biler i løpet av de 

siste 30 årene selv om dette ikke har blitt registrert i noen ulykkesstatistikk. De kan ikke forstå 

hvorfor det er fartsgrense 80 km/t. De mener det for strekningen Hallerud – Bygdetunet burde 

vært lavere fartsgrense.  



7 

 

2. De mener det er stor aktivitet på Lyseren også på vinterstid med naturlig utgangspunkt 

Granodden. De foreslår belysning slik at aktiviteter kan skje på isen på Lyseren selv når det er 

mørkt på kveldstid.  

3. De mener at kryssingen i planforslaget ved Granodden vil bli et livsfarlig krysningspunkt. 

De foreslår en gang-tunnel under fylkesveien.  

4. De mener at den nye foreslåtte parkeringsplassen må utvides og Granodden stenges for 

bilparkering/motorferdsel.  

Planfremmers kommentar:                                                                                                                             

1. Statens vegvesen er veimyndighet, og de anser at det er uaktuelt med redusert fartsgrense i 

planområdet.                                                                                                                                             

2. Det er innarbeidet i bestemmelse §5.3.                                                                                                 

3.Vi viser til planbeskrivelsen kapittel 6 der vurdering av undergang fremkommer.                              

4. Den nye foreslåtte parkeringsplassen er utvidet med 15 meter i lengderetning. Den eksisterende 

parkeringsplassen kan beholdes i det reviderte planforslaget, men det er også mulig å stenge den om 

det er ønskelig. Ut fra tilgjengelighet bør den inntil videre beholdes.   

 

12. Lyseren Samarbeidsutvalg, datert 04.12.2013 

1. De viser til sitt tidligere innspill. LSU mener at detaljregulering av ny gang- og sykkelveg 

må skje helt fram til Hallerudstranda. Siste strekningen fra Granodden – Hallerudstranda 

mener de er den mest trafikkfarlige. De mener fylkesveien må lenger vekk fra Lyseren.   

Planfremmers kommentar:                                                                                                                                 

1. Vi viser til vedtatt planprogram for strekningen Granodden – Hallerudstranda.  

13. Lars Johan Fremming, datert 04.12.2013 

1. Fremming bor på Vestre Ruud, gbnr. 66/1. Han mener at det må velges løsninger som gir 

minst mulig inngrep på dyrka mark.  

2. På skiftet Kvestykket er en forutsetning for videre drift etter planforslaget, at det 

opparbeides dyrka mark på tilstøtende skogarealer.  

3. Det må sørges for at bekken fra Rudstjernet blir rustet opp med tilstrekkelig rørdimensjon 

der den krysser fv. 202.  

4. Han mener at strekningen Granodden – Hallerudstranda er den minst oversiktlige delen 

mellom Hovin skole og Hallerudstranda. Han forstår ikke hvorfor denne strekningen ikke er 

med i planforslaget.  

Planfremmers kommentar:                                                                                                                         

1. og 2: Inngrepsbredden for gang- og sykkelveg er redusert med 0,5 meter. Framkommelighet og 

trafikksikkerhet er viktige hensyn. Vi viser for øvrig til planbestemmelse §3.3.  

3. Det skal dimensjoneres for 200 års flom, jf. bestemmelse §3.4.                                                              

4. Vi viser til vedtatt planprogram for strekningen Granodden – Hallerudstranda.  
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14. Torgunn Marie Huseby, datert 03.12.2013 

1. Viser til tidligere uttalelse for husmannsplassen ”Solbakken”, gbnr. 92/1. De ønsker en 

fortausløsning 2,5 m inkludert 0,5 m kantsteinssone mot fylkesveien. Dette ønsker de skal 

være mellom Frøhaugkrysset og fram til busslommen rett nord for ”Solbakken”. Nord for 

busslommen kan gang- og sykkelvegen fortsette med ordinær bredde.  

Planfremmers kommentar:                                                                                                                        

1. Statens vegvesen er veimyndighet, og de avviser fortau på strekningen.  

15. Trygve Nesje, Bendik Riseng Nesje og Ida Orseth Løvik, datert 03.12.2013 

1. Trygve Nesje er grunneier av eiendom gbnr. 68/1 og har forkjøpsrett til eiendom gbnr. 68/3. 

Det opplyses at Trygve Nesje har kjøpt gbnr. 68/3, men det er ikke tinglyst. 

2. Sommeren 2014 ønskes eiendommen overdratt fra nåværende grunneier til 

sønn/svigerdatter. Sønn og svigerdatter har derfor underskrevet høringsuttalelsen. Gården leier 

også ut bygninger og areal til Holli Mølle AS på en langsiktig leiekontrakt.  

3. Avsenderne ser positivt på bygging av gang- og sykkelveg fra Hovin skole – Granodden. De 

er opptatt av at det er fokus på de mest skånsomme løsningene siden ”mange” dekar går tapt.  

4. De er positive til å få en ny kjørevei på bekostning av de to eksisterende adkomstveiene fra 

fylkesvei 202. Premisset er at ny kjørevei er dimensjonert for uttransport av tømmerbiler 

opptil 22 m, langtrailere med korn osv. Erstatningsveien kommer 90 grader på fv. 202, og det 

må være i ei stor ”sjakt” i gang- og sykkelveien for å håndtere av- og påkjøring av så lange 

kjøretøy.  

5. Grunneier har i dag 3 av- og påkjøringsveier fra fv. 202 til jordene. De ønsker å ha dette 

fortsatt av driftshensyn, men de kan diskutere evt. endret beliggenhet.  

6. De forutsetter at eksisterende grøftekapasitet beholdes.  

7. De ønsker å nydyrke areal som går bort som følge av bygging av ny reguleringsplan for 

gang- og sykkelveg. De har søkt Spydeberg kommune om dette, og det er gitt tillatelse til dette 

for et areal på 25 daa.  

Matjorda på eiendommen har siden 2001 blitt drevet økologisk. Det blir i stor grad drevet som 

forsøksgård for Holli Mølle for nye kornslag som mølla tester ut. Det satses også på dyrking 

av villnyper som tilskudd til mel. Å nydyrke skog til høyproduktiv, økologisk matjord vil 

kreve generasjoner. De har satt som forutsetning at et nytt areal erstattes etter faktor 1:3, dvs. 

tap av 1 dekar matjord skal erstattes med 3 dekar nydyrket, grøftet jord.  

8. Om eiendom gbnr. 68/3 skriver de at ved bygging av ny kjøreveg vil det ikke være areal 

igjen for dyrking. Holli Mølle har planer om å bygge et lite bakeri der de kan holde bakekurs 

og kanskje litt løpende produksjon. I tillegg vil det bli laste- og losseplass for trailere samt p-

plass for ansatte knyttet til Holli Mølle og Holli Vestre og Østre. De ber om at det i 

reguleringsplanen  tas høyde for slik bruk.  

9. Det er ikke aktuelt å flytte vannmagasinet til Lyseren Hov Vannforsyning ved fv. 202 på 

Hollitoppen.  
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Planfremmers kommentar:                                                                                                                        

1. og 2. Tas til orientering.  

3. Gang- og sykkelvegen er redusert med 0,5 meter. Det er innarbeidet hensyn til ivaretakelse av 

matjord.  

4. Tatt til etterretning.  

5. Opplysninger om drifstavkjørsler fra jordene er innhentet og innarbeidet.  

6. Det er satt krav til tisltrekkelig håndtering av overflatevann, dimensjonering av rør o.l. 

Tilstrekkelige arealer skal være innarbeidet.  

7. Vi viser til bestemmelse §3.3. Kompensasjon og grunnerverv er forhandlinger som blir gjennomført 

etter at reguleringsplan er vedtatt.  

8. Det omtalte arealet er begrenset, og byggegrense og høyspenttrase inngår på samme arealet. 

Likevel er det innarbeidet i bestemmelse §6.1 mulighet for oppføring av gårdsbakeri for inntil 20 m
2
og 

parkering for inntil 10 biler på nevnte areal på eiendom gnr. 68 bnr. 3.  

9. Det er regulert inn vannforsyningsanlegg i plankart, og det er gitt bestemmelser til dette og i sonen 

mot fylkesveien.  Nærmere detaljer må avgjøres i byggeplan.  

 

16. Thorleif Wennevold, journalført 04.12.2013 

1. Wennevold har avkjøring til badeplassen Granodden 200 meter fra avkjørsel til sin 

eiendom. Han har vokst opp og bor ved Lyseren. Han ser positivt på bygging av gang- og 

sykkelveg mellom Hovin skole og Granodden. Han mener at det er tryggheten til de myke 

trafikantene som skal prioriteres i saken.  

2. Som trafikant på ulike måter gjennom årene i området uttrykker Wennevold at den mest 

trafikkfarlige strekningen er mellom Amundrudkrysset og Rud med bl.a. fartsgrense 80 km/t. 

Videre vurderer han strekningen Holli – Bygdetunet som forholdsvis farlig.  

3. Han har synspunkter på rekkefølge av utbygging gang- og sykkelveg. Han mener prio.1 må 

være (Hallerud) Granodden – Holli for deretter å bygge mot sentrum. Han viser til alternativ 

for gang- og sykkelveg sendt 20.11.2012.  

Planfremmers kommentar: 

1., 2 og 3:. Tas til orientering.  

 

17. Spydeberg Historielag, journalført 04.12.2013 

1. Historielaget ønsker en løsning som de anser best for området sett under ett. De ønsker 

derfor en framtidig gang- og sykkelveg langs fv. 202 selv om det vil redusere deres 

eksisterende parkeringsplass. De mener at selv med denne løsningen, vil det være mulig å 

parkere i to rekker på eksisterende p-plass. De ønsker derfor ikke ny parkeringsplass.   

2. Historielaget ønsker en fortausløsning som beskrevet i planforslaget kapittel 5.2.2, med 

bredde 2,5 m inkl. 0,5 kantsteinssone mot fylkesveien.  

3. De stiller seg tvilende til at Hov gamle skole og bygdetunet knyttes sammen så lenge det 

fylkesveien er i mellom og gamleskolen er privat.  

4. De ønsker en fartsreduksjon til sør for bygdetunet, til 60 km/t.  
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Spydeberg Historielag har også avgitt uttalelse på forespørsel om ny adkomst til bygdetunet. De 

ønsker ikke ny adkomst, men de ønsker å beholde de de har.  

Planfremmers kommentar: 

Ny adkomst vurdert opp mot de eksisterende adkomstene som fremkommer som ikke opparbeidede 

kjøreveger i terrenget, er omtalt i planbeskrivelsens kapittel 6.  

1. og 3.: Planfremmer anser at det i en reguleringsplan er hensiktsmessig å vurdere både 

tilgjengelighet, parkeringsbehov og ønsket bruk av bygdetunet for allmennheten. En reguleringsplan 

skal ivareta mange hensyn. Den eksisterende parkeringsplassen er liten uten plass til større eller 

mindre busser, og den blir mindre som følge av nytt gang- og sykkelveganlegg. Den er tilgrensende en 

fredet gravhaug, jf. uttalelse fra Riksantikvaren.  Den inngår i en naturlig hensynssone som omfatter 

landskapet og kulturmiljøet bygdetunet og Hov gamle skole. Ut fra en samlet vurdering anser 

planfremmer at det er nødvendig med en ny parkeringsplass, o_SPP_2, og knytte 

rekkefølgebestemmelse til opparbeiding av denne.  

2. og 4.: Statens vegvesen er veimyndighet, og de aksepterer ikke fortausløsning på strekningen. De 

aksepterer heller ikke fartsreduksjon.  

 

18. Anne Sofie Hoff, datert 04.12.2013 

1. Hoff bor på Hov, eiendom gnr. 19 bnr. 2. Husmannsplassen Bergenshus hører også til 

eiendommen.  

2. Det er viktig at eksisterende av- og påkjørsler til jordene blir opprettholdt. Det er viktig at 

grøftesystem blir opprettholdt/reparert etter anleggsarbeidet. Hun nevner fiberkabler langs 

fylkesveien.  

3. Vannledning til Lyseren og Hov Vannforsyning krysser fylkesveien ved Bergenhus. 

4. Hun håper at framtidig gang- og sykkelveg ikke kommer i konflikt med den gamle 

grunnmuren etter et tidligere fjøs i østre enden/utenfor av låven på Bergenhus.  

5. Hoff utfører det praktiske arbeidet med jorda på Hov gamle skole, og hun anser alternativ B 

som det eneste riktige alternativet.  

6. Hun ønsker fartsgrense 60 km/t fra Galtebo til Bygdetunet og 70 km/t fra bygdetunet til 

Skulberg. Det er tidvis stor lokal- og pendlertrafikk. 

7. Hun ønsker ikke gang- og sykkelveg som heves og som tar minst mulig dyrka mark. Hun 

ønsker at gang- og sykkelvegen skal gli godt inn i landskapet og være til glede for alle som 

ferdes der.  

Planfremmers kommentar: 

1. Tas til orientering.  

2. Det er innhentet opplysninger om driftsavkjørsler på dyrka mark, og de er innarbeidet i 

planforslaget der de inngår i planområdet. Nødvendig grøfteareal er sikret, jf. bestemmelse §5.3.  

3. Dette fremkom av planforslaget som var på høring.  

4. Tilstrekkelige hensyn til kulturminner anses ivaretatt i det reviderte planforslaget.  

5. Alternativ B er videreført i det reviderte planforslaget i dialog med Statens vegvesen og 

Fylkeskonservator i Østfold.  

6. Statens vegvesen er veimyndighet, og de avviser fartsreduksjon. 
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7. Framkommelighet på gang- og sykkelvegen er sikret gjennom 2,5 meter gangbredde samt 

tilstrekkelig sikkerhetshensyn ved trafikkdeler etter gjeldende regelverk. Gang- og sykkelveg blir ikke 

hevet annet enn av spesielle årsaker ved Holli og forbi Hov gamle skole. Det er utenfor den aktuelle 

eiendommen.   

 

19. Per Kristian Skulberg, Ole Nikolai Skulberg, Hilde Flote, Olav Breivik, Hanne K. og Ivar 

Dingstad, Anne-Cathrine Dingstad og Gustav Vabø, Gudrun og Eirik Hoff Jørgensen, og Anne 

Kristoffersen, datert 03.12.2013.  

1. De mener at det i planforslaget ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til dyrka mark. De mener at 

landskapet er nasjonalt viktig og at jordbruksområdene er i svært god hevd. De mener 

inngrepene derfor må minimaliseres og at alternative løsninger som ivaretar hensynet til 

bruker og dyrka mark.  

2. De mener videre at bredden på trafikkskillet mellom fylkesvei og gang- og sykkeveg må 

reduseres til et minimum. De ønsker at gang- og sykkelvegen må være i samme plan som 

dyrka mark. De ønsker ikke at gang- og sykkelvegen skal være 0,5 m over fylkesveien da de 

mener det vil medføre større beslag av dyrka mark vest for gang- og sykkelvegen og bryte 

med landskapets karakter.  

3. De ønsker en asfaltbredde på 2,0-2,5 meter med 0,25 m skulder på hver side. De ønsker 

videre en gang- og sykkelsti i 40-sonen Hovin skole – Skulberg. Fartsgrense fra Skulberg – 

Bygdetunet bør settes til 70 km/t.  

4. De ønsker et trafikkskille på maksimum 2 meter der de går inn trafikkskille.  

5. De ønsker minst mulig skråningsutslag mot dyrka mark. De ønsker å så korn helt inntil 

skulderen på gang- og sykkelvegen. Drenering inn mot dyrka mark må tåle vanlig 

jordbruksdrift.  

6. De mener at med deres løsninger vil inngrep langs hele traseen bli maksimum 4,5-5 meter.  

7. Ved Hov gamle skole går de inn for alternativ B med fortausløsning.  

8. Den videre planleggingen må omfatte en gjennomgang av eksisterende av- og påkjøringer 

til dyrka mark i området. Disse må beholdes og være minimum 3,5 meter i bredde.  

9. De viser til gang- og sykkelveg fra sentrum og til Spydeberg skole og Solbakken. De mener 

en gang- og sykkelveg langs fv. 202 ikke skal være bredere enn den. Videre mener de at det 

andre steder er oppnådd å forene hensynet til dyrka mark og hensynet til en trygg gang- og 

sykkelveg.  

Planfremmers kommentar: 

1., 2. og 3.Spydeberg kommune har vedtatt bygging av gang- og sykkelveg på strekningen, og 

gjeldende nasjonale lover, forskrifter og vegnormaler skal følges for å ivareta hensyn til 

trafikksikkerhet, framkommelighet, universell utforming osv. Vi viser også til inngått avtale med 

Statens vegvesen om bruk av sideveismidler til gang- og sykkelveg på strekningen. Utover dette har 

det blitt undersøkt ulike alternativer, f.eks. reduksjon av fartsgrense og type løsninger for gang- og 

sykkelveg. Viv iser også til planbeskrivelsens kapittel 6.  Statens vegvesen har akseptert reduksjon av 

gangbredde for gang- og sykkelvegen til minimumskrav, 2,5 meter. Dette reduserer inngrepsbredden 
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med ca. 3,6 dekar på strekningen.Gang- og sykkelvegen blir ikke hevet med unntak spesielle hensyn 

ved Hov gamle skole og Holli.  

En gang- og sykkelsti vil ikke innfri de nasjonale kravene til universell utforming og framkommelighet 

for myke trafikanter på strekningen. Kommunen har ikke myndighet til å fravike de nasjonale reglene.     

3. og 4.: Trafikkdeler mellom fylkesvei og gang- og sykkelveg er bestemt av nasjonale regler gitt av 

veimyndigheten, Statens vegvesen. Veimyndigheten avslår å sette ned fartsgrensen. Hensynet til 

trafikksikkerhet veier tungt ved fartsgrense 80 km/t, herunder hensynet til barn og unge.  

5. Ved opparbeiding av gang- og sykkelveg må det innarbeides skråningsutslag for å sikre godt 

fundament, drenering og annet. Dette er en del av et veianlegg. Det er derfor uaktuelt å så korn inntil 

veiskulder siden det vil ødelegge fundamentet for gang- og sykkelvegen og dermed senke nytten av 

samfunnsinvesteringen i veianlegget.  

6. De nasjonale reglene bestemmes av nasjonal veimyndighet, Statens vegvesen. Planfremmer har 

undersøkt ulike muligheter med veimyndigheten gjennom møte, befaring og annen dialog.  

7. Alternativ B er videreført i det reviderte planforslaget, og tilpasninger er gjort etter krav fra 

nasjonal veimyndighet og kulturminnemyndighetene.  

8. Det er etter den offentlige høringen innhentet opplysninger om driftsavkjørsler fra grunneiere som 

eier dyrka mark. Dette er innarbeidet i plankartet med avkjørselspiler i bestemmelse 3.4 og §10.   

9. Håndbøkene til Statens vegvesen som er vegnormaler, er gjeldende regler over hele landet. 

Spydeberg kommune må forholde seg til disse.  

  

20. Anne Kristoffersen, datert 04.12.2013 

1. Hun eier eiendom gnr. 19 bnr. 1, Hov vestre. Areal dyrka mark er 309 daa, og dagens 

produksjon er korn og oljevekster. Matjorda er av svært god kvalitet, og kornproduksjon er en 

del av næringsgrunnlaget.  

2. Hun mener det må tas hensyn til jordas beskaffenhet når det velges trase for gang- og 

sykkelveg. Hun savner en grundigere utredning av matjord ifht. mulige løsninger for gang- og 

sykkelveg.  

3. Hun  mener at samlet inngrepsbredde må være så smal som mulig. Hun ønsker asfaltbredde 

gs 2,5 meter og skulder på 0,25 m. Videre ønsker hun ingen grøft eller skråningsutslag mot 

dyrka mark. Drenering må tåle vanlig jordbruksdrift helt inntil skulder. Rekkverk må passe inn 

i det vakre kulturlandskapet og f.eks. være rustfarget.  

4. Hun ønsker ikke at gang- og sykkelvegen skal være 0,5 m over terrengnivå fv. Videre 

ønsker hun at landskapet skal kunne veie tyngre enn standarder. Hun henviser til et forslag til 

planprogram for en annen gang- og sykkelveg. Hun mener også at gang- og sykkelvegen ikke 

kan være bredere enn den som går forbi Vollenefeltet ut mot Spydeberg skole og Solbakken.  

5. Hun mener trafikkmengde for de ulike brukergruppene av gs og fv. må med i vurderingene.  

6. Hun mener at dagens av- og påkjøringer til jordene langs strekningen må opprettholdes. 

Minimum bredde må være 3,5 m.  

7. Det er en del traktorkjøring særlig vår og forsommer ved Lyserenveien 258. Samme vei er 

skogsbilvei. 

8. Hun ønsker fartsgrense Skulberg –Bygdetunet 70 km/t og Bygdetunet – Galtebo 60 km/t.  
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9. Hun ønsker erstatning for tapt areal med nydyrking i forhold 1:3. Det tar lang tid å erstatte 

matjord som er i god hevd. Hun ønsker ferdig drenert areal og tilfrakting av matjord. Hun 

ønsker nydyrking som kompensasjon og har levert søknad om nydyrking 26.11.2013.  

10. Hun mener det ikke er innhentet fakta om ulike løsninger for gang- og sykkelveg.  

11. Hun mener at det ved Karjolveien/Dingstadkrysset må velges løsninger som tar minst 

mulig matjord. Hun ønsker derfor at traseen legges øst for dagens busskur og trafo.  

12. Hun ønsker alternativ B forbi Hov gamle skole. Hun ønsker grusdekke på privat 

adkomstvei til Lyserenvn. 226 og 258.  

13. Hun mener at den beskrevne ervervstaksten for matjord på 16-20 kr/m2 i planbeskrivelsen, 

er veldig lav. Hun mener det er urimelig at grunneier selv må dekke kostnader som følge av 

tilkjøring av matjord.  

14. Hun ønsker gs helt fram til Hallerud badeplass. Hun er i utgangspunktet positiv til gs, men 

hun mener det må harmonere med landskap og hensyn til matjord.  

Planfremmers kommentar: 

1. Tas til orientering.  

2.Kommunestyret i Spydeberg har vedtatt å bygge gang- og sykkelveg langs fv. 202 fra Hovin skole – 

Lyseren. Dette er en demokratisk beslutning som planarbeidet har sin forankring i. Videre er det 

inngått avtale med Statens vegvesen om bruk av sideveismidler for å bygge den. Det er ikke innenfor 

rammen for reguleringsarbeidet å utrede om disse beslutningene i kommunestyret var rett eller ikke 

eller utredet i tilstrekkelig grad.Vedtakene er gyldige, og det er det planfremmer må forholde seg til.  

3. Gangbredden for gang- og sykkelvegen har blitt redusert til 2,5 meter med skuldre på hver side på 

0,25 meter. Veianlegget følger vanlige krav for drenering, trafikksikkerhet, framkommelighet osv. 

Vanlig jordbruksdrift inntil veiskulder er derfor ikke akseptabelt.  

4. Statens vegvesen bestemmer standardene i Norge. Planfremmer har fulgt gjeldende regler ved 

utarbeidelse av plandokumentene. Andre muligheter har blitt undersøkt. 

5. Trafikkmengde for fylkesveien fremkom i høringsforslaget. Det er ikke vanlig  å utarbeide 

prognoser for hvor mange som vil bruke en framtidig gang- og sykkelveg. En slik beregning vil være 

høyst usikker siden tiltaket er ment å fremme økt ferdsel til fots og på sykkel og miljøvennlig transport. 

Plandokumentene beskriver likevel en god forbindelse for myke trafikanter sør i Spydeberg tettsted til 

Lyseren. 

6. og 7.:Det er innhentet opplysninger om driftsavkjørsler til og fra fylkesveien vs. dyrka mark. Disse 

er markert i plankart og i bestemmelser.  

8. Statens vegvesen er nasjonal veimyndighet, og de anser fartsreduksjon som uaktuelt.  

9. Planfremmer erverver grunnen til et godt formål for allmennheten. All overskytende jord som ikke 

behøves i veianlegget, tilfaller grunneier. Det er i slike tilfeller vanlig at tiltakshaver legger matjorda 

til side slik at grunneier selv frakter det og sprer det ut der grunneier selv ønsker det.  

10. Det ble på åpent møte høsten 2013 og grunneiermøte september 2012 og 2014  redegjort for ulike 

løsninger for gang- og sykkelveg samt i flere åpne møter i Komiteen for miljø, plan og teknikk. I det 

åpne møtet ble berørte grunneiere spesielt invitert med brev. Videre ble det i høringsperioden for 

planforslaget gjennomført en befaring der avdelingsdirektør i Statens vegvesen møtte grunneiere i 

dialog. Det ble to ganger i 2012 gjennomført befaring med berørte grunneier ved og rundt Hov gamle 

skole. Det er avholdt enkeltmøter med grunneier. I planbeskrivelsen i høringsforslaget inngikk en 

rekke faktaopplysninger som ligger til grunn for valg av løsninger for gang- og sykkelveg og fortau. 

Rammene for valg av løsninger for gang- og sykkelveg/fortau ligger i veimyndighetens vegnormaler.  

11. Nevnte avkjørsel er noe rettet opp ifht. fylkesveien, og det er tatt vesentlig hensyn til dyrka mark 

ved ny løsning.  
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12.Alternativ B er videreført under de premissene som overordnede berørte myndigheter kan 

akseptere. Grusdekke på privat vei er grunneiers ansvar.  

13.Den beskrevne ervervstaksten er vanlig per år 2012/2013.  

14. Standardene for gang- og sykkelveg fastsettes av Statens vegvesen som veimyndighet. Før 

fastsettelse av disse standardene har veimyndigheten avveid og innarbeidet hensyn til trafikksikkerhet, 

trafikkavvikling, drenering, landskap, jordvern osv.  

 

21. Driftsavdelingen, Spydeberg kommune, datert 05.12.2013 

1. Innspill fra driftsavdelingen: Det bør tas med og tilrettelegges for overføringsledning for 

vann evt. også vurderes avløp samt trekkrør for kommunikasjon/fiber på strekningen Hovin 

skole – Hovs plass.  

Planfremmers kommentar: 

1. Dette er innarbeidet.  

 

22. Karin og Kjell Kristoffersen, datert 03.12.2013 

1. De bor i Lieng, Lyserenveien 258, vest for Hov gamle skole. De protesterer mot alternativ 

A av ulike årsaker, bl.a. beboerne på Hov gamle skole, oppdeling av jordveien mellom 

eiendommene gnr. 19 bnr. 1 og 3. Alternativ A vil måtte krysse deres private adkomstvei 

lenger inn dersom alt. A velges.  

2. De ønsker en løsning der traseen legges øst for Hov gamle skole.  

3. De ønsker en enklere standard/smalere bredde på gang- og sykkelveien som passer godt inn 

i det flotte landskapet. De ønsker ikke at gang- og sykkelvegen er 0,5 meter over terreng 

fylkesvei. De ønsker at det tas minst mulig av matjorda. De ønsker ikke en stygg gs.  

4. De mener utfra trafikksikkerhet at det er viktig å sette ned fartsgrensa til 60 km/t forbi 

Bygdetunet og til 70 km/t Bygdetunet – Skulberg.  

1. og 2.: Alternativ B er videreført.  

3. og 4.: Statens vegvesen er veimyndighet. Spydeberg kommune har fulgt de reglene som 

veimyndigheten aksepterer samtidig som kommunen har vært i dialog med veimyndigheten for å 

undersøke ulike løsninger som likevel kan være mulige. Statens vegvesen anser ikke at det er aktuelt 

med fartsreduksjon. Deres ansvar gjelder både trafikkfremkommelighet og trafikksikkerhet.  

 

23. Spydeberg Bondelag, datert 05.12.2013 

1. De er enige i at det er behov for å bygge gang- og sykkelveg fra sentrum til Lyseren. De er 

likevel bekymret for konsekvensene dette tiltaket får for avståelse av matjord av meget god 

kvalitet. De mener nedgang i areal dyrka mark i Norge tilsier at det er viktig å begrense 

nedbygging av matjorda i Norge. De viser til St.meld.2011-2012 Landbruk og matpolitikk – 

Velkommen til bords. 

2. Spydeberg oppfordrer på det sterkeste at en ser på alle muligheter for å bygge ned minst 

mulig dyrka mark, både valg av trase, reduserte avstander mellom fv. og gs, bredde på gs, 



15 

 

benytte rekkverk, mulighet for utnyttelse av jordveien inntil gs, og lavere fartsgrense som 

reduserer behovet for trafikkskille.  

3.De mener trafikksikkerhet er viktig, men de anser at det må veies opp mot matsikkerheten 

for framtidige generasjoner.  

Planfremmers kommentar: 

1., 2.og 3.: Spydeberg kommune har gjennom demokratiske vedtak i kommunestyret vedtatt å bygge 

gang- og sykkelveg fra Spydeberg sentrum – Lyseren. Standardene for gang- og sykkelveg fastsettes av 

Statens vegvesen som veimyndighet med ansvar for trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Før 

fastsettelse av disse standardene har veimyndigheten avveid og innarbeidet hensyn til trafikksikkerhet, 

trafikkavvikling, drenering, landskap, jordvern osv.  

Spydeberg kommune må velge  løsninger som er innenfor det veimyndigheten og andre overordnede 

myndigheter kan akseptere. Dette er helt vanlig i plansaker.  

Spydeberg kommune har som planfremmer valgt å ta hensyn til matjord/jordvern og grunneiers ønske 

ved å la all matjord som ikke brukes i veianlegget, tilfalle grunneier. I tillegg er driftsavkjørsler fra 

fylkesveien til dyrka mark innarbeidet i plankart og bestemmelser.  

 

24. Hanne og Ivar Dingstad, datert 04.12.2013 

1. De bor i Karjolkroken 24. De mener det i høringsforslaget ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til 

dyrka mark.  

2. Det ligger en vannledning parallelt med fylkesveien ca. 4 m fra asfaltkanten. Den ligger på 

ca. 1,2 m dybde md unntak innkjøringen til Skulberg Nedre der den ligger dypere. Den 

forsyner 5 husstander, og dette må tas hensyn til i anleggsarbeidet evt. flytte vannledningen. 

3. Eksisterende og nødvendige avkjøringer til dyrka mark fra fv. 202 må opprettholdes langs 

traseen. De ønsker 3 avkjøringsmuligheter sin eiendom fra fv. 202.  

4. De ønsker tapt matjord til bruk langs ny gang- og sykkelveg som en del av deres dyrka 

mark.  

1. Vi viser til tidligere kommentar gitt til uttalelse i punkt 20, 23 m. fl. 

2. Tas til orientering.  

3. Det er innarbeidet i plankart og bestemmelser.  

4. Dette er innarbeidet i bestemmelsene.  

 

25. Gudrun Hoff Jørgensen og Eirik Jørgensen,  ikke datert 

1. De viser til mottatt høringsbrev i saken fra kommunen. De eier Hov gamle skole, 

Lyserenvn. 264, eiendom gnr. 19 bnr. 3 og 4.  

2. De er positive til å få en gang- og sykkelsti langs Lyserenveien.  

3. De ønsker ikke alternativ A med gs vest for hovedbygningen. De mener bl.a. deres 

livskvalitet blir redusert, og at verdien på deres eiendom vil synke betraktelig. De mener 

videre at traseen må legges utenfor dyrka mark der det er mulig. De ønsker heller ikke og ser 

ikke behov for ny p-plass for besøkende til Bygdetunet . 
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4. De peker på arkeologiske registreringer vest for Hov gamle skole. Det har ikke blitt gjort 

arkeologiske nye funn langs fv. 202..  

5. De stiller seg undrende til at flytting av fv. 202 ikke har blitt vurdert forbi Hov gamle skole.  

6. De ønsker at fartsgrense Galtebo – Bygdetunet blir 60 km/t.  

7. De ønsker gs i samme høyde som fv. 202 og at det tas hensyn til eksisterende adkomster til 

jordene for traktor og redskap. Eksisterende grøftesystem må ivaretas/repareres etter 

anleggsperioden.  

8. De ønsker alternativ B med bredde fortau med kantstein 2,5 m og 0,25 m skulderkant. 

Traseen ønsker de lagt så langt fra hus- og låvevegg som mulig.  

Planfremmers kommentar: 

1. og 2.: Tas til orientering. 

3. og 8.:Alternativ B er videreført i det reviderte planforslaget innenfor det overrordnede myndigheter 

kan akseptere. Parkeringsplass er nødvendig, og det er begrunnet i kommentar til uttalelse gitt i punkt 

17.  

4. og 5.: Det er gjort vesentlige funn rundt Hov gamle skole og Spydeberg Bygdetun, og disse er 

markert i plankartet. Flytting av fylkesveien er vurdert, men det anses ikke hensiktsmessig og 

forsvarlig sett bl.a. ifht. samfunnsnytte og kostnad.  

6. Statens vegvesen er veimyndighet, og de anser ikke reduksjon av fartsgrense som aktuelt. 

7. Gang- og sykkelveg blir i plan med fylkesveien med unntak av øst for Hov gamle skole og på Holli. 

Driftsavkjørsler til jorder fra fylkesveien er innarbeidet i plankart og bestemmelser.  

8.  Kommunen har ikke myndighet til å overprøve deres avvisning av reduksjon av fartsgrense.  

Bygging av gang- og sykkelveg følger demokratiske vedtak i Spydeberg kommune. Gang- og 

sykkelvegen er redusert med 0,5 meter. Det er innarbeidet hensyn til ivaretakelse av matjord.  

 

26. Jan Gander, 06.12.2013 

1. Dersom ikke hele strekningen kan bygges ut i en etappe, må man starte der bruken/behovet 

er størst. Han mener det er fra Spydeberg sentrum.  

2. Spydeberg sentrum – Hovs plass: Sykkelstien fra sentrum bør følge Stegenveien til 

pumpestasjonen ved Glendeveien og deretter videre inn i dalen til venstre og inn på 

Moenveien mellom Hesle og Moen.  

3. De punktene over begrunnes med: 

  - skåne dyrka mark, en sykkelsti der det i dag er størst ferdsel av gående og syklende 

hele året, en trase som blir mer skjermet i naturen, og avstanden for traseen i punkt 2 over vil 

ikke være vesentlig lengre enn høringsforslaget.  

Planfremmers kommentar: 

1.,2. og 3.: Tas til orientering. Det vises til kommentar til uttalelse 20, 23 m. fl. Rekkefølge for 

utbygging vil bli avgjort i andre beslutnigner utenfor plansaken.  

 

27. Spydeberg Arbeiderparti, datert 04.12.2013 
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1. Spydeberg Arbeiderparti er veldig positive til at gs til Lyseren blir en realitet. De ønsker gs 

helt fram til Hallerud badeplass. De mener sistenevnte strekning er den mest trafikkfarlige.  

2. De ønsker at det blir utarbeidet en detaljregulering for strekningen Hovin skole – Hallerud.  

3. Av hensyn til kostnader og tap av matjord skal maksimumsbredden på gs være på 2,5 m. 

Minimumsbredde mellom gs og fv skal prioriteres der det er mulig. Det skal ikke legegs til 

grunn forhøyning av gs hvor dette ikke er nødvendig av ehnsyn til kostnader og tap av 

matjord.  

Planfremmers kommentar: 

Politiske partier er ikke berørte parter i plansaker siden de inngår som beslutningstakere i 

planmyndigheten. Synspunktene tas derfor til orientering.  

 

28. Spydeberg Senterparti, datert 04.12.2013 

1. Spydeberg Senterparti støtter anleggelse av gang- og sykkelveg til Lyseren. De ønsker 

derimot gs fram til Hallerud badeplass. De stiller seg undrende til at detaljreguleringen ikke 

har med strekningen Granodden – Hallerud.  

2. De mener at en detaljregulering for Hovin skole – Hallerud fremfor to planer for samme 

strekning vil medføre utilstrekkelig økonomisk dekning for opparbeidelse av Granodden - 

Hallerud  og reduserte valgmuligheter mhp. rekkefølge for opparbeidelse av delstrekninger.  

3. Etablering av gs vil berøre en rekke eiendommer. Spydeberg Senterparti ber om at det 

legges til grunn minimumsbredder og krav for det videre planarbeidet med gs for å redusere 

inngrep på private arealer. De ønsker av samme grunn alternativ B.  

4. De mener at minimumskravet til lengde på busslommer skal legges til grunn, dvs. 36 m.  

5. De ønsker utvidelse av p-plassen på Granodden og Hallerud.  

6. De mener at trafikksikkerhet er første prioritet. De ønsker fartsgrense 60 km/t Galtebo – 

Bygdetunet og Granodden – Hallerud badeplass og 70 km/t Bygdetunet –Hovin skole. Videre 

ønsker de følgende prioritering av rekkefølge for utbygging av gs: 

  a. Hallerud badeplass – Granodden 

  b. Frøhaugen – Bygdetunet 

  c. Granodden – Frøhaugen  

  d. Bygdetunet – Hovin skole  

7. Rundt badeplassene Granodden og Hallerud skal det merkes med varselskilt at det er 

badeplasser.  

Planfremmers kommentar: 

Politiske partier er ikke berørte parter i plansaker siden de inngår som beslutningstakere i 

planmyndigheten. Synspunktene tas derfor til orientering.  

 

29. Østfold fylkeskommune , Fylkeskonservator, datert 22.01.2014 
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1. Uttalelsen fra Østfold fylkeskommune er sendt i kopi til kommunen. Uttalelsen er adressert 

Riksantikvaren og er en anmodning om videre vurdering av Riksantikvaren.  

Planfremmers kommentar: 

1. Det er foretatt grundig vurdering av hensynet til automatisk fredede kulturminner, spesielt ved Hov 

gamle skole og Spydeberg Bygdetun. Det er tatt hensyn til kulturminnene i både plankart og 

bestemmelsene. De reviderte planbestemmelsene er tydeligere ifht. kulturminneansvaret, blant annet 

ved utarbeidelse av byggeplan og arkeologiske utgravninger. Se ellers planfremmers kommentar til 

Riksantikvarens uttalelse.   

 

30. Arild Johnsen, Lyserenvn. 364 – muntlig innspill på befaring des.2013 

1. Vannledning fra vannmagasinet på Holli forbi bolighuset i traseen, evt. skjøte ledninger ved 

flytting av fv. 202. Fiberledninger vest for fylkesveien. Det er septiktank vest for fylkesveien 

mellom fv. og huset.  

2. Han har en garasje/skur vest for fylkesveien som da må flyttes ved evt. flytting av 

fylkesveien.  

3. Nord for bolighuset i gs-traseen er det et steinpukkeri fra 1.verdenskrig.  

4. Johnsen er berørt med ca. 1000 m eiendom langs fylkesveien.  

Planfremmers kommentar: 

Opplysningene tas til orientering. Fylkesveien flyttes ikke siden det blir rekkverksløsning ca. 25 meter 

forbi bolighuset. Det blir uansett mindre inngrepsbredde fra fylkesveien mot bolighuset.  
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Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Natur, Utvikling & Design v/Lisbet Baklid i 
samarbeid med Spydeberg kommune, gjennomført en kartlegging av naturtyper og 
biomangfold langs Lysernveien mellom Hovin skole og Gransodden i forbindelse med 
prosjekteringen av en gang- og sykkelvei langs vestsiden av Lysernveien. Kartlegging av 
biologisk mangfold på Gransodden inngår også i prosjektet. 

Det ble ikke registrert noen naturtyper på eller i nærheten av Gransodden. De ble imidlertid 
pekt på at takrørskogen utenfor odden og i vika øst for odden, samt svartorsumpskogen ved 
parkeringsplassen, bør bevares. Langs veiens vestside ble det beskrevet to naturturtyper, 
begge med verdien Viktig (B). Trolig vil bare én av disse bli berørt av prosjektet, dette er en 
bekk som gang- og sykkelveien må krysse.  

Fire naturtyper på østsiden av Lysernveien er kartfestet men blir bare summarisk nevnt da det 
er bestemt at gang- og sykkelveien skal ligge på vestsiden av Lysernveien. 

Videre ble det påpekt at det bør tas spesielle hensyn ved krysning av en mindre bekk som 
ikke ble registrert som en naturtype. I Naturbasen ligger det informasjon om sju fem trekkveier 
og to viltforekomster langs den aktuelle veistrekningen. Disse blir kommentert og det 
konkluderes med at det er liten sannsynlighet for konflikt med noen av de sju.  

Én MIS-figur (nøkkelbiotop i skog) ligger slik til at den kan bli berørt av gang- og sykkelveien, 
men det vurderes som små sjanser for dette.  
Til slutt blir registrerte svartelistearter presentert. Spesielt en forekomst av parkslirekne ved 
parkeringsplassen til badeplassen blir anbefalt fjernet da denne arten lett kan spre seg og 
dominere hele friluftsområdet. 

Lokalkjent feltbiolog Per Buertange ble kontaktet og har bidratt til kartleggingen – mange takk. 

4 emneord: 
Gang- og sykkelvei 

Spydeberg 

Naturtypekartlegging 

Biomangfold 

 

W
K

N
 n

o
ta

t 
2

0
1

0
:5

 
W

K
N

 n
o
ta

t 
2

0
1

0
:3

 



4 

 

 

 
 
 
 
 
 

INNHOLD 

1 INNLEDNING ................................................................................................................................ 5 

2 UTBYGGINGSPLANENE............................................................................................................. 6 

3 METODE ....................................................................................................................................... 6 
3.1 Registreringer ................................................................................................................................ 6 

4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.......................................................................................... 7 

5 REGISTRERINGER ...................................................................................................................... 8 
5.1 Naturtyper...................................................................................................................................... 8 
5.2 Hensynsområder ......................................................................................................................... 11 
5.3 Naturtyper på østsiden av RV202 ............................................................................................... 12 
5.4 Viltobservasjoner og trekkveier ................................................................................................... 13 
5.5 MIS-figurer................................................................................................................................... 14 
5.6 Svartelistearter ............................................................................................................................ 14 

6 REFERANSER............................................................................................................................ 15 
6.1 Litteratur ...................................................................................................................................... 15 
6.2 Observatører ............................................................................................................................... 15 



Wergeland Krog Naturkart  
Gang- og sykkelvei Hovin skole – Gransodden, Spydeberg. Kartlegging av naturtyper og biomangfold. 

5 

Fig. 1.1. Oversikt over strekningen for den 
planlagte gang- og sykkelveien 
mellom Hovin skole og badeplassen 
Gransodden ved Lyseren i 
Spydeberg. 

1 INNLEDNING    

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag 
for Natur, Utvikling & Design ved Lisbet 
Baklid gjennomført en kartlegging av 
naturtyper og biomangfold langs 
Lysernveien mellom Hovin skole og 
Gransodden i Spydeberg kommune i 
Østfold. Kartleggingen er en del av 
forundersøkelsene for en planlagt gang- 
og sykkelvei langs vestsiden av veien.  

Bevaring av naturmiljø og biologisk 
mangfold er både lokalt og globalt en stor 
utfordring. Mange arter viser en 
urovekkende bestandsnedgang og 
menneskelig påvirkning har i økende grad 
vært med på å bestemme denne negative 
utviklingen. De viktigste årsakene til tap av 
biologisk mangfold er at leveområdene 
forandres som en følge av endret 
arealbruk samt at leveområdene stykkes 
opp (fragmentering). Regjeringens 
miljøvernpolitikk forplikter Norge og 
sektormyndighetene til å forvalte biologisk 
mangfold slik at arter, som naturlig finnes i 
Norge, skal sikres i levedyktige bestander. 
Ved å kartlegge og forvalte arealene ut fra 
kunnskap om artenes forekomst og krav til 
leveområder, kan en i størst mulig grad 
sikre biomangfoldet. Utover det nasjonale 
regelverket, samt det moralske ansvaret 
for å sikre livsgrunnlaget til kommende 
generasjoner, har vi en rekke 
internasjonale avtaler som pålegger og 
forplikter Norge til å ta vare på det biologiske mangfoldet.  

Spydeberg kommune er ansvarlig myndighet etter bestemmelsene og kartleggingen vil 
danne en viktig del av grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Dette er i samsvar 
med generelle krav som Naturmangfoldlova stiller for å sikre at det biologiske mangfoldet 
blir tatt vare på gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige prinsipper, 
bl.a. om at ”offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i 
et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet” (§8). 

Denne rapporten har som formål å tilfredsstille lovfestede krav til kunnskap om hvilke 
konsekvenser for det biologiske mangfoldet som vil følge av prosjektet. Det er imidlertid ikke 
foretatt noen detaljert vurdering av et utbyggingsalternativ da denne kartleggingen er 
foretatt i forkant av detaljplanleggingen og således vil være en viktig kunnskapsbasis for 
videre detaljplanlegging. Rapporten tar ikke for seg geologiske verdier. 
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Fig. 2.1. Flybilde fra badeplassen på Gransodden 
som er målet for gang- og sykkelveien. 
Kilde: Norgeibilder.no 

2 UTBYGGINGSPLANENE  

Den prosjekterte gang- og 
sykkelveien strekker seg langs 
Lysernveien (Fv202) fra Holli skole til 
badeplassen ved Gransodden i 
Lyseren. Veistrekningen vises i figur 
1.1 og figur 2.1 viser badeplassen på 
Gransodden som er målet for gang- 
og sykkelveien.  

Gang- og sykkelveien er i sin helhet 
planlagt til å ligge på vestsiden av 
fylkesveien og det er på vestsiden av 
veien det er lagt mest innsats i 
kartleggingen.   

Gang- og sykkelveien vil i hovedsak 
gå gjennom et variert kulturlandskap 
nord for kommunesenteret i 
Spydeberg. Mesteparten av 
strekningen vil berøre innmark, mens 
noe av strekningen vil gå gjennom 
produksjonsskog, noe grøftet myr 
samt i mindre grad gjennom 
hageanlegg. Den vil videre krysse 11 mindre veier samt fylkesvei 203. Løsningen for å 
komme over veien ved Gransodden er ennå ikke bestemt.  
Utbyggingsplanene er ikke endelig lagt for området og naturtypekartleggingen vil være et 
viktig grunnlagskart for reguleringen av området.  
 

3 METODE 

3.1 Registreringer  

Eksisterende informasjon  
De viktigste kilder for kunnskap om naturkvaliteter i et planområde er å finne i DN´s 
Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2012) samt i Artsdatabankens nettjeneste 
Artskart (Artsdatabanken 2012a). Der hvor det inngår skog i planområdet kan det i 
nettjenesten fra Norsk institutt for skog og landskap finnes opplysninger om nøkkelbiotoper i 
skog, såkalte MIS-figurer (Norsk institutt for skog og landskap 2012). Utover dette er det 
også innhentet informasjon fra lokalkjente i området.  

Wergeland Krog Naturkart gjennomførte i 1994 – 1995 (Wergeland Krog 1995) en 
kartlegging av biologisk mangfold i Spydeberg kommune. Kartleggingen ble gjort flere år før 
den offentlige naturtypekartleggingen kom i gang, men siden kartleggingen i Spydeberg var 
et viktig pilotprosjekt ved utviklingen av metodikken for naturtypekartlegging i Norge, så er 
overføringsverdien av prosjektet relativt stor. Resultatet fra dette prosjektet er gjennomgått i 
forbindelse med dette prosjektet.  Artsdatabanken inneholder en del artsfunn fra området og 
disse er innarbeidet i beskrivelsene av naturtypene, trekkveiene, hensynsområdene eller 
under omtalen av svartelistearter.  

Feltregistreringer  
Feltarbeidet ble gjennomført den 1. november 2012. Det var regnbyger, grått, stor 
vannføring i bekker og høy vannstand i Lyseren. 
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Fig. 4.1. Geologien i 
planområdet. Rosa 
farge er diorittisk til 
granittisk gneis, 
migmatitt. Grønn er 
glimmergneis, 
glimmerskifer, 
metasandstein, 
amfibolitt. Rødbrun er 
gabbro, amfibolitt. 
Kilde: www.ngu.no 

Fig. 4.2. Gransodden. Foto: Ola Wergeland Krog 

4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Nedsmeltingen av innlandsisen preger landskapet i 
kommunen. I en periode med kaldere klima for ca. 8000 
år stanset isen opp og dannet en endemorene langs 
iskanten som har fått navnet Ski-Ås trinnet. Denne 
morenen demmer i dag opp Lyseren og ennå finnes det 
biologiske spor etter denne perioden, nemlig i form av 
en overlever fra istiden (istidsrelikt), krepsearten Mysis 
relicta, som lever i de dype og kalde vannlagene på 
bunnen av Lyseren. 

I havet utenfor iskanten ble det dannet avsetninger av 
finere sedimenter på havbunnen. Da Spydeberg for ca. 
5000 år siden hevet seg opp av havet og ble tørt land, lå 
den gamle havbunnen som en stor jevn leirflate. 
Overflaten av denne gamle havbunnen ligger i dag på 
ca. 100-120 m.o.h., og er for det meste dyrket opp. 
Bekker og elver skar seg etter hvert ned i den tidligere 
havbunnen og formet de bratte ravinedalene som er 
typiske for landskapet under marin grense. 
Ravinedalene er for det meste beitemarker eller de er 
slettet og dyrket opp.  

Klimaet i Spydeberg kan karakteriseres som en 
mellomting mellom innlandsklima og kystklima. Det 
kystklimatiske innslaget er størst langs Glomma og 
Øyeren, med en gradvis overgang til innlandsklima i de 
mer høyereliggende områdene. 

Hele kommunen ligger i boreonemoral sone og i 
vegetasjonsseksjonen Svakt oseanisk seksjon (O1) 
(Moen 1998).  

Den prosjekterte gang- og sykkelveien vil følge 
Lysernveiens vestside over en strekning på ca 7,3km. 
Høyden over havet varierer fra 112 m ved Holli skole til 

Lyseren med 162 m. Høyeste 
punkt på strekningen er ved 
Holli med 185 m.o.h.  

Geologien i planområdet består 
av harde bergarter som ikke gir 
opphav til spesielle 
artssamfunn (se fig. 4.1). 
Kvartærgeologien i 
planområdet består fra Holli 
skole og nordover vesentlig av 
tykke havavsetninger (leire). 
Ved Holli er det et parti med 
marine strandavsetninger (dvs. 
mer sandig jord) og nord for 
Holli finner vi ulike former for 
morene. Selve badeplassen 
ligger på et lag med tynn 
morene.  



Wergeland Krog Naturkart  
Gang- og sykkelvei Hovin skole – Gransodden, Spydeberg. Kartlegging av naturtyper og biomangfold. 

8 

Fig. 5.1.1. ”Hollibekken”. Bekken renner ut fra 
Hollitjernet og munner ut i Smalelva ved 
Hesle. Kilde: Norgeibilder.no. 

5 REGISTRERINGER 

5.1 Naturtyper 

Gang- og sykkelveien skal anlegges på vestsiden av Lysernveien og det ble derfor lagt vekt 
på kartlegging av naturtyper på vestsiden som ligger så nærme veien at de kan komme i 
konflikt med prosjektet. Naturtyper inntil veien på østsiden er kun summarisk nevnt. 

1. ”Hollibekken” 

Naturtype Utforming Kode Areal Verdi 

Viktig bekkedrag Parti som binder 
sammen andre 
naturmiljøer 

E0603 - Viktig (B) 

 

Innledning 
Bekken er ikke tidligere registrert 
som naturtype. Registreringen er 
kun basert på ortofoto samt befaring 
der bekken krysser FV202.  
Registrert av Wergeland Krog 
Naturkart ved Ola Wergeland Krog 
den 1. november 2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlag 
Bekken renner ut fra Hollitjern og er 
derfor her kalt ”Hollibekken” da det 
ikke er oppgitt noe annet navn i 
kartverket. Bekken renner ut i 
Smalelva øst for gården Hesle. Hele 
bekkeløpet ligger i Spydeberg 
kommune i Østfold.  

Geologien langs bekkeløpet er 
harde bergarter, vesentlig gneiser. 
Løsmassene består for det meste av 
havavsetninger av varierende 
tykkelse, vesentlig tykke 
havavsetninger og bare noe bart fjell 
med tynt dekke. 

Bekken renner stedvis mellom 
dyrket mark og det er sannsynlig at 
dette påvirker bekken både når det 
gjelder næringsinnhold og 
vannkvalitet.  

Naturtyper, utforminger og 
vegetasjonstyper 

Viktig bekkedrag som renner 
gjennom skogteiger og dyrket 
mark og fungerer som en viktig 
spredningskorridor i et stedvis 
intensivt drevet landskap. Den 
øvre delen av bekken renner stort 
sett gjennom bartredominert skog 
med mye foryngelsesflater og 
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Fig. 5.1.2. ”Hollibekken”. Flybildeutsnittet viser eksempel på 
bekkens viktige funksjon der den binder sammen 
andre naturmiljøer og bryter opp ensartede 
åkerlandskap. Kilde: Norgeibilder.no. 

gjenplantet innmark. Lenger ned renner bekken i gjennom et område med 
havavsetninger og dyrket mark med kornåkre og beiter. Her domineres bekkekantene 
av løvskog, trolig vesentlig gråor. Bekkeløpet er imidlertid ikke befart som en del av 
dette prosjektet og en befaring av bekkeløpet bør foretas. 

Artsmangfold 
Det ble ikke foretatt 
feltarbeid langs bekkeløpet, 
men det vurderes at denne 
bekken er viktig for 
artsmangfoldet siden den 
er en del av den svært 
viktige Smalelva som bla. 
har en bestand med den 
sterkt truede arten 
edelkreps (EN) samt en 
stedegen ørretstamme 
(Wergeland Krog 1996). 

Bruk, tilstand og 
påvirkning 
Bekken ser ikke ut til å ha 
blitt lagt i rør i noen deler 
av bekkeløpet og den har 
gode vegetasjonssoner 
langs det meste av 
strekningene der den 
renner gjennom dyrket 
mark.  

Skjøtsel og hensyn 
Trusselen mot bekker som 
denne er vesentlig 
forurensing og stor tilførsel 
av næringsstoffer og 
partikler pga. avrenning fra kornarealer. Dette kombinert med smale kantsoner reduserer 
bekkenes verdi for artsmangfoldet. Siden bekken kan være et potensielt leveområde for 
både stedegen ørret og edelkreps er det viktig at det ikke lages vandringshindere i 
bekkeløpet. Det ble ikke gjort undersøkelser av forholdene der bekken krysser FV202, men 
det bør legges vekt på at eventuelle vandringshindre blir gjort verre ved den nye gang- og 
sykkelveien. Det bør i første rekke sørges for at røret eller kulverten under gang- og 
sykkelveien ikke blir liggende høyere enn bunnen i bekkeløpet slik at det dannes en foss. 
Videre bør røret eller kulverten være så godt dimensjonert slik at ikke vannhastigheten blir 
for stor. Det bør også etableres en lysåpning mellom røret under fylkesveien og røret under 
gang- og sykkelstien for å hindre at det blir for langt og mørkt for dyr som vil krysse. Det 
vises for øvrig til Vegdirektoratets håndbok 242 ”Veger og dyreliv” (Iuell 2005) for gode råd 
om faunapassasjer under vei. Bekkeløpet bør for øvrig inventeres bedre. 

Verdibegrunnelse 
Hele bekkeløpet er intakt uten bekkelukkinger. Bekken har en viktig økologisk funksjon i et 
relativt intensivt jordbrukslandskap. Den fungerer som spredningskorridor og binder 
sammen skogteiger og beitemarker / hagemarker. Bekken drenerer ut i Smalelva som er ei 
meget viktig lita elv med en bestand av edelkreps og en stedegen ørretbestand. Bekken 
vurderes foreløpig som Viktig (B) inntil en nærmere inventering er gjennomført. 
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Fig. 5.1.3. Skuleberg nord. Tundam. Kilde: 
Norgeibilder.no. 

2. Skuleberg N 

Naturtype Utforming Kode Areal Verdi 

Dam Eldre fisketom 
dam 

E0903 236 m2 Viktig (B) 

 

Innledning 
Dammen ble registrert i forbindelse 
med en kartlegging av 
salamanderdammer i Østfold i regi av 
Fylkesmannen i Østfold i 1993 – 
1995. Dammen er også registrert i 
databasen over naturtyper som ble 
laget i forbindelse med kartleggingen 
av biomangfold i Spydeberg 
kommune i 1994-1995. Registrert av 
Wergeland Krog Naturkart ved Ola 
Wergeland Krog den 1. november 
2012. 

Beliggenhet og naturgrunnlag 
Dammen ligger på tunet på 
Skuleberg nordre og er trolig en 
gammel vanningsdam for dyr på 
gården.  

Naturtyper, utforminger og 
vegetasjonstyper 
Dammen ble inventert i forbindelse 
med kartlegging av 
salamanderdammer tidlig på 1990-
tallet. Dammen ble den 11. mai 1993 registrert som en eutrof tundam, amfibier ikke 
registrert og den eneste registrerte vegetasjon i dammen var sverdlilje (Bolghaug 1994). 
Dammen ble ikke inventert i forbindelse med dette prosjektet men det ble konstatert at 
dammen var intakt på flybilde fra 2010. 

Artsmangfold 
Ingen spesielle arter påvist, men dammen har potensial for salamander, først og fremst liten 
salamander. 

Bruk, tilstand og påvirkning 
Bruk av dammen er ukjent, trolig funksjon som pryddam og branndam. Dammen var på 
flybilde fra 2003 og 2010 begrodd med flytevegetasjon, høyst sannsynlig liten andemat.  

Skjøtsel og hensyn 
Dammen ser ut til å ha god solinnstråling fra sør, noe som er viktig for artsmangfoldet i 
dammer. I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei så vil hagen på gården bli noe 
berørt. Dammen ligger 18 m fra veikanten. Det er lite sannsynlig at dammen vil bli berørt av 
prosjektet men det bør utvises varsomhet så ikke dammen blir skadet. Dammen bør 
inventeres nærmere. 

Verdibegrunnelse 
Stabil dam i kulturlandskapet. Vurderes som Viktig (B). 
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Fig. 5.2.2. Svartor- gråor sumpskog øst for 
parkeringsplassen på Gransodden. 
Kilde: Norgeibilder.no. 

Fig. 5.2.1. Forsumpet strandområde som utover i 
vika øst for odden, samt i forlengelsen 
av odden, går over i frodig takrørskog. 
Foto: Ola Wergeland Krog 

5.2 Hensynsområder 

Noen områder som ikke kvalifiserer til å bli registrert som naturtyper beskrives her. Dette er 
mindre vanlige naturforekomster eller naturforekomster som har en nøkkelfunksjon i 
landskapet. Disse lokalitetene bør i det i størst mulig grad tas hensyn til for å bidra til å 
bevare artsmangfoldet i landskapet. For hver beskrevne lokalitet følger det en kortfattet 
beskrivelse av skjøtsel og hensyn.  

Takrørskogen på Gransodden  
På østsiden av selve odden som utgjør 
badeplassen, innover i vika mot øst samt 
i forlengelsen av odden nordover, vokser 
det i dag en frodig takrørskog. 

Takrørskogen fungerer som skjul og 
næringsøksområde og rasteområde for 
vannfugl og det er registrert en rekke 
fuglearter her. Av rødlistede fuglearter 
som er registrert her kan nevnes: 
storlom, toppdykker, fiskemåke, 
hettemåke og makrellterne. Ingen av 
disse hekker i området men området har 
en funksjon for disse og flere andre 
våtmarksarter. 

Ved en eventuell opprusting av 
badeplassen bør en søke å ivareta 
takrørskogen og sivbeltet i forlengelsen 
av odden og i vika i øst intakt. Muligheten 
for å observere fugl er også av verdi for 
brukerne av Gransodden. 

Sumpskogen øst for Gransodden  
På østsiden og helt inntil 
parkeringsplassen til Gransodden ble det 
registrert en forekomst med sumpskog 
på totalt ca. 3 daa. Skogen domineres av 
svartor, gråor, bjørk, hegg og smågran. 
Flere store graner har blitt hogd slik at 
midtpartiet av sumpskogen nå framstår 
som lysåpen og er i gjengroingsfase. 
Feltsjiktet domineres av mjødurt og 
bregner. Svartorene langs strandkanten 
er spesielt store.  

Sumpskoger har vist en kraftig 
tilbakegang da de har blitt utsatt for 
grøftingstiltak gjennom flere hundre år. 

De gjenværende forekomstene med 
sumpskog bør derfor bevares og 
skjøtselsforslaget for disse er ikke-hogst 
og fri utvikling. 

Bekken fra Rudstjernet  
Bekken fra Rudstjernet renner fra tjernet og østover gjennom skogsmark. Bekken er lagt i 
rør under et jorde øst for Lysernveien som den krysser under i rør. Deretter danner bekken 
eiendomsgrense mellom flere gårder og renner her med jorder på begge sider før den 
munner ut i Rudsvika i Lyseren ved gården Haugerud. 
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Fig. 5.2.3. Bekken passerer i et rør under 
Lysernveien. Røret ligger høyere enn 
bekkeløpet og danner på den måten et 
vandringshinder for vannlevende 
organismer. Foto: Ola Wergeland Krog

Fig. 5.3.1. Naturtyper på østsiden 
av RV202. Kilde: 
Norgeibilder.no. 

Det er usikkert om bekken kvalifiserer til 
å bli registrert som naturtype, dette vil en 
eventuell kartlegging av hele bekken 
vise. At Rudstjernet er registrert som 
yngleområde for rødlistearten liten 
salamander indikerer at tjern og bekk har 
verdi for biomangfoldet. Bekken har 
uansett betydning for artsmangfoldet i 
landskapet og kryssingspunkter der 
bekken går i rør er kritiske punkter. Ved 
kryssing av bekken med gang- og 
sykkelvei anbefales det derfor at røret 
under Lysernveien ikke forlenges direkte, 
men at det etableres en lysåpning ned til 

bekken mellom gang- og sykkelveien. 
Dette for at røret under veien skal bli så 
kort som mulig slik at det i minst mulig 
grad hindrer vannorganismer og dyr i å 
passere under veien. Dette er 
planlegging på lang sikt da røret under 
Lysernveien er anlagt for høyt oppe i veifyllinga i forhold til bekken, og nå er det et fall fra 
røret og ned til bekkeløpet på østsiden av veien som representerer et effektivt hinder for 
vannlevende organismer (se fig. 5.2.3). Røret under gang- og sykkelveien bør legges 
dypere enn det som i dag går under Lysernveien og det bør dessuten ha større diameter 
slik at det i minst mulig grad representerer et vandringshinder for vannorganismer. Røret 
under Lysernveien bør på sikt senkes ned i nivå med bekkeløpet på begge sider av veien 
og diameteren bør økes. 

5.3 Naturtyper på østsiden av RV202 

Gang- og sykkelveien skal legges på vestsiden av 
Lysernveien (RV202). En beskrivelse av eventuelle 
naturtyper på østsiden av veien vil derfor bare nevnes 
summarisk her: 

A. Skuleberg N. Dam. Dammen  ligger på motsatt 
side av veien for gårdstunet. Dammen ble registrert av 
Bolghaug (1994) og omtalt som en ”Eutrof åkerdam, 
myrkongle, sverdlilje, bekkeblom hvit nøkkrose og 
liten andmat registrert. Dammen var intakt ved 
befaring den 1. nov. 2012 og artsinventaret var relativt 
uforandret. Må inventeres nærmere. Vurderes 
foreløpig som Viktig (B). Se figur 5.3.1. 

B. Skuleberg. Parklandskap. Trerekke med fire 
asketrær, tre store og én noe mindre. Ikke inventert 
for spesielle arter. Må inventeres nærmere. Vurderes 
foreløpig til Lokal verdi (C). Se figur 5.3.1.  

C. Skuleberg. Parklandskap. Trerekke med flere 
store asketrær og en stor pil mfl. Ikke inventert for 
spesielle arter. Må inventeres nærmere. Vurderes 
foreløpig til Lokal verdi (C). Se figur 5.3.1.  

D. Skuleberg. Dam. Liten parkdam som ligger helt 
inntil veien sørvest for Skuleberg. Dammen er 
inngjerdet og er en av flere dammer på gården. Må 
inventeres nærmere. Vurderes foreløpig som Viktig 
(B). Se figur 5.3.1. 
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Fig. 5.4.1. Viltforekomster langs den 
planlagte traséen for gang- og 
sykkelvei mellom Holli skole og 
Gransodden. Kilde: Naturbase. 

5.4 Viltobservasjoner og trekkveier 

Ingen prioriterte viltområder er registrert, 
men sju viltforekomster er registrert i 
Naturbasen. Disse viltobservasjonene (A-G 
på kartet i figur 5.4.1), kommenteres her 
fortløpende fra nord til sør. (Nummeret i 
parentes henviser til lokalitetsnummeret i 
Naturbasen som administreres av 
Direktoratet for naturforvaltning). 

A. Haukenes (BA00012523). Trekkvei for 
rådyr over veien. Så lenge det ikke settes 
opp gjerde langs gang- og sykkelveien vil 
dette prosjektet trolig ha liten eller ingen 
innvirkning på rådyrenes beitetrekk i 
området. 

B. Ruud (BA00012524). Trekkvei for elg 
og rådyr over veien. Så lenge det ikke 
settes opp gjerde langs gang- og 
sykkelveien vil dette prosjektet trolig ha 
liten eller ingen innvirkning på hjorteviltets 
beitetrekk i området. 

C. Holli sør (BA00012415). Dam hvor det 
er påvist liten salamander. Dammen ligger 
imidlertid ca. 130 m fra veikanten så 
prosjektet vil ikke ha noen innvirkning på 
denne naturtypen. 

D. Huseby (BA00012432). Kattugle 
hekket her i en jordekant i 1994. 
Forekomsten ville ikke ha blitt registrert 
med dagens metodikk. Biotopen har ingen 
spesiell verdi og det er heller ikke 
sannsynlig at arten hekker her fortsatt. 
Ingen spesielle hensyn bør tas.  

E. Kåtorpskauen (BA00012526). Trekkvei 
for elg over veien. Så lenge det ikke settes 
opp gjerde langs gang- og sykkelveien vil 
dette prosjektet trolig ha liten eller ingen 
innvirkning på elgens trekk i området. 

F. Østby (BA00012425). Kattugle hekket 
her i en jordekant i 1994. Forekomsten ville 
ikke ha blitt registrert med dagens 
metodikk. Biotopen har ingen spesiell verdi 
og det er heller ikke sannsynlig at arten 
hekker her fortsatt. Ingen spesielle hensyn bør tas.  

G. Bergenhusdumpa (BA00012527). Trekkvei for rådyr over veien. Så lenge det ikke 
settes opp gjerde langs gang- og sykkelveien vil dette prosjektet trolig ha liten eller ingen 
innvirkning på rådyrenes beitetrekk i området. 
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Fig. 5.6.1. Forekomst av en aggressiv svartelisteart, trolig 
parkslirekne ved parkeringsplassen. Forekomsten 
skyldes høyst sannsynlig deponering av hageavfall. 
Fjerning av forekomsten bør iverksettes straks. Foto: 
Ola Wergeland Krog 

Fig. 5.5.1. Én nøkkelbiotop i skog 
(MIS-figur) ligger 61 m fra 
veikanten på den siden gang- 
og sykkelveien kommer. 
Prosjektet vil høyst sannsynlig 
ikke komme i konflikt med 
denne forekomsten. Kilde: 
Norgeibilder.no. 

5.5 MIS-figurer 

Én nøkkelbiotop i skog (MIS-figur, ID 122722) er 
registrert og hvor forekomsten kan komme i 
konflikt med prosjektet (se figur 5.5.1). 
Avstanden fra veikanten til MIS-figuren er 
imidlertid så stor (61 m) at dette vurderes som 
lite sannsynlig. Forekomsten består av en såkalt 
Eldre lauvsuksesjon med lågurtvegetasjon i en 
nordlig hellende skråning. Arealet er oppgitt til 
2,5 daa.  

MIS-figuren overlapper noe med den registrerte 
naturtypen 1. Hollibekken og en grundigere 
kartlegging av bekkeløpet ville trolig resultere i at 
denne MIS-figuren ble tatt med i avgrensningen 
av bekken. Det vurderes at denne MIS-figuren 
høyst sannsynlig ikke vil bli påvirket av tiltak 
innenfor planområdet. 

5.6 Svartelistearter 

Det ble ikke foretatt noen 
systematisk kartlegging 
av svartelistearter men 
det ble påvist en bestand 
av slirekne, trolig 
parkslirekne Reynoutria 
japonica (tidl. Fallopia 
japonica), ved 
parkeringsplassen ved 
Gransodden. Dette er 
opprinnelig en østasiatisk 
art som er innført til 
Norge som prydplante 
men har nå status som 
en av våre mest 
aggressive 
hageflyktninger (SE). 
Planten formerer seg 
vesentlig via jordstengler 
som kan vokse så dypt 
som 3 m og spre seg 
sideveis opptil 7 m fra 
morplanten. Det 
anbefales å ta denne 
forekomsten meget 
alvorlig fordi den på sikt 
kan spre seg over hele området. I Norge har arten ennå ikke inntatt elve- eller bekkekanter, 
som er de viktigste voksestedene i andre land (Artsdatabanken 2012b). Risiko for spredning 
til f.eks. Smalelva er her tilstede pga. artens nærhet til Lyseren, spesielt siden en bit av 
stengel eller jordstengel på størrelse med en fingernegl kan være opphav til nye planter. 

Riktig behandling vil her trolig være å grave opp hele forekomsten og tørke den på en 
presenning eller lignende før transport, eller at alt plantemateriale brennes på stedet. For 
riktig behandling av forekomsten vises det f.eks. til Fagus rådgivnings faktablad 
(http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2010-bekjempelse-av-parkslirekne.pdf). 

Opplysninger fra Artskart viser at det er gjort funn av svartelistearten hagelupin Lupinus 
polyphyllus ved avkjøringen til gården Sandås sør for Gransodden. Arten er kategorisert 
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som en høyrisikoart (SE) og ved anleggsvirksomhet i området bør det utvises aktsomhet så 
ikke planter og frø spres videre. 

I veikanten ved Holli er det påvist en liten bestand av busknellik Dianthus barbatus. Dette 
er en lavrisikoart (LO) og faren for at den skal spre seg aggressivt er liten. 
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VEDLEGGSOVERSIKT 
 

Vedlegg 1: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler) 
Vedlegg 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format) 
Vedlegg 3: Oversikt borpunkter 
Vedlegg 4: Setningsberegning fv.233, ca. profil 2250 (kulvertfundament) 
Vedlegg 5: Setningsberegning fv.202, ca. profil 3120 (fylling) 
 
               Målestokk Format 
Tegn.  V01: Oversiktskart, fv.233, borplan 1 1:500  A3 

V02: Lengdeprofil, fv.233, pr. 2100 – 2300  1:250  A3 
V03: Tverrprofil, fv.233, pr. 2200 - 2300 1:200  A3 

 V04: Oversiktskart, fv.202, borplan 2 1:500  A3 
V05: Tverrprofil, fv.202, pr. 1120 - 1140 1:200  A3 

 V06: Oversiktskart, fv.202, borplan 3 1:500  A3 
V07: Tverrprofil, fv.202, pr. 3110 - 3160 1:200  A3 

 V08: Oversiktskart, fv.202, borplan 4 1:500  A3 
V09: Tverrprofil, fv.202, pr. 4330 - 4360 1:200  A3 

 V10: Oversiktskart, fv.202, borplan 5 1:500  A3 
V11: Tverrprofil, fv.202, pr. 6280 - 6320 1:200  A3 

 V12: Oversiktskart, fv.202, borplan 6 1:500  A3 
V13: Tverrprofil, fv.202, pr. 7450 - 7480 1:200  A3 

 V14: Stabilitet kulvertfund., fv.233, pr. 2230 1:200  A3 
 V15: Stabilitet fylling, fv.202, pr. 3120 1:200  A3 

 
 

 



Geoteknisk rapport nr. CD967, SVEIS saks-/dokumentnr. 2010024191 

Region øst, Ressursavdeling, Berg- og geoteknikk 
 

Side 5 av 15 

 

1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
Etter oppdrag fra Seksjon veg- og gateplanlegging har Seksjon berg- og geoteknikk i Region øst 
utført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for gang- og sykkelvegprosjektet langs 
fv.202 på strekningen mellom Hovin skole og Lyseren, og fv.233 på strekning mellom Hovin skole 
og Hovin kirke i Spydeberg kommune. 
 
Vedlegg 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 
 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det foreligger ingen tidligere grunnundersøkelser i det relevante område. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
Grunnundersøkelsene langs fv.202 omfatter 21 dreietrykksonderinger og opptak av 1 
uforstyrrede prøveserie. Grunnundersøkelsene langs fv.233 omfatter 4 dreietrykksonderinger 
og opptak av 1 uforstyrrede prøveserie.  Undersøkelsene ble utført i perioden mellom  
10.3. og 13.3.2008.   
 
Alle boringer er innmålt med GPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene 
innenfor ± 3 cm. 
 
En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige bo-
ringene framgår av vedlagte tegningene V01 til V13. 
 
De opptatte prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i region øst, Østensjøveien 34 
(Oslo). På alle prøvene er det utført både rutineundersøkelser og korngraderingsanalyser pluss 
treaksialforsøk og ødometerforsøk på enkelte delprøver.  
 
Resultatene fra sonderingene framgår av de aktuelle tverr- og lengdeprofilene i vedlagte 
tegningene. 
 

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 
4.1 Geoteknisk prosjektklasse 
 
I henhold til NS3480 og ut fra en vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad er 
geoteknisk prosjektklasse satt til klasse 1. 
 
Skjema for valg av geoteknisk prosjektklasse er vist på side 2 i rapporten. 
 
Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av skadekonsekvens og bruddmekanismen er 
nødvendige materialkoeffisienter, γm satt til 1.30 for både totalspenningsanalyse (su) og for 
effektivspenningsanalyse (aφ). 
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Omfang av kontroll i byggefasen er i utgangspunktet definert etter valgt prosjektklasse og 
følgende tabell: 
 

Geoteknisk 
prosjektklasse 

Kontroll i byggefasen 

1 
Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene.  Enkel rapportering. 

2 

Kontroll av at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene.  
Tilsyn under viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering av særlige viktige 
konstruksjonsdeler eller operasjoner.  
Regelmessig rapportering.   

3 

Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene.  Kontinuering tilsyn under høyt kvalifisert ledelse i viktige 
faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering og byggeplasslaboratorium.  Supplerende 
undersøkelser og prøving.  Regelmessig rapportering.  Sluttrapportering. 

 

4.2 Fv.233, profil 2200 – 2250 
 
Oversiktskart:   tegn. V01 
Lengdeprofil:   tegn. V02 
Tverrprofil:  tegn. V03 
 

4.2.1 Grunnforhold 
 
Undersøkelsene på oven nevnte område omhandler grunnforholdene, setningsforhold og 
stabilitet av kulvertfylling for bekkovergang.  
 
Det ble tatt fire dreietrykksonderinger og en prøveserie. Sonderingene ble utført mellom profil 
2202 og 2238, mellom 13 og 24m til venstre/ høyere fra veglinjen. Prøveserien ble tatt ved 
profil 2219, ca. 6m til høyere fra veglinjen. 
 
Dybde til antatt fjell på høyere siden av vegen ligger mellom 7,5 og 9,5m. 
Dreietrykksonderingen i hull 8 på venstre siden av vegen ble avsluttet ved 12,5m uten å ha 
nådd fjell. Fjelloverflaten virker til å heller i retning nord.  
 
Sonderingene viser et forholdsvis fast topplag (tørrskorpe/ sand) på ca. 2 – 2,5m tykkelse og et 
middels fast lag av siltig leire/ leire derunder, ca. til en dybde på ca. 4,5m under terreng. 
Vanninnholdet i leirelaget ligger mellom 35 – 45 % (iflg. prøveserie hull 1).  
 
Fra 4,5m til henholdsvis 7,5m (hull 6) og 9,5m (hull 2) vises det et lag med bløte, middels 
sensitive siltige leire. Vanninnholdet avtar med dybden og ligger mellom 25 og 35 % (iflg. 
prøveserie hull 1). 
 
Dreietrykksonderingene gir ingen tegn på drenerende lag over fjelloverflaten.  
 
Grunnvannstand ligger ca. 0,5m under terreng. 
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4.2.2 Valg av geotekniske parametere 
 
Tyngdetettheten i tørrskorpe/ sandlag (0 – 2,5m under terrenget) er på γ=16,9kN/m3 iflg. 
laboratorieundersøkelsene. Effektive skjærstyrkeparametrene ble valgt til φ`=32°, a=0kPa.  
 
Tyngdetettheten i det øvre siltige leirelaget (2,5 – 4,5 m under terreng) er ifølge 
laboratorieundersøkelsene mellom γ= 18,7 og 19,0kN/m3. Udrenert skjærstyrke ble valgt til  
suD= 30 kPa iflg. enaksial- og konusforsøk. SuA fra aktiv treaksialforsøk (jordprøver fra 7,3 og 
7,4m dybde) ga en verdi på ca. 36 kPa (ved 3% tøyning). Regner man om til direkte 
skjærstyrke tilsvarer dette omtrent den oven nevnte verdien.  
 
Tyngdetettheten i det siltige leirelaget derunder (4,5 til 9,5 m under terreng) ble målt til mellom 
γ= 19,4 og 19,7kN/m3 på laboratoriet. Det ble utført et treaksialforsøk på to jordprøver fra 7,3 
og 7,4m dybde. Skjærstyrkeparametrene fra aktiv treaksialforsøk ble derifra vurdert til φ`= 35°, 
a=0kPa / suA= 36 kPa ved 3% tøyning, dvs. suD ca. 36/1,5 = 24 kPa. Skjærstyrkeverdiene fra 
enkelttrykkforsøk og konusforsøk plottet mot overlagringstrykk gir en helning på den 
representative skrålinjen på tanθu = 0,38 (Håndbok 016 anbefaler tanθu = 0,30 – 0,35 for OC-
leire), a=0kPa, dvs. en suD- verdi i 7,4m dybde på suD=7,3 x 10 x 0,38 = 27,7 kPa. Dette 
stemmer noenlunde med effektive parametrene fra treaksialforsøket. På dette grunnlaget ble det 
valgt det følgende skjærstyrkeprofil i dette laget: su,4,5m=15kPa, su,increment=3,4kPa/m (dvs. 
su,9,5m=32kPa). 
 
Skjærstyrkeparametere:  
 
Jordlag Dybde Friksjonsvinkel Attraksjon  Udrenert skjærstyrke 
Tørrskorpe/ sand 0 – 2,5m 30° 0kPa - 
Siltig leire 1 2,5m – 4,5m - - 30kPa 
Siltig leire 2 4,5m – 9,5m - - Su-profil: 15kPa + 3,4kPa/m 
 
Setningsparametere: Ut i fra tre ødometerforsøk fra henholdsvis 4,5m, 6,6m og 7,2m dybde ble 
det lagt et jordprofil med et topplag av tørrskorpe og tre lag av siltig leire derunder. Følgende 
parametere ble valgt: 
 

 
 

4.2.3 Stabilitetsforhold  
 
Det ble utført en stabilitetsberegning vha. Novapoint/ GeoSuit-Stability med beregningsmodell 
BEAST 2003 som er en videreutvikling av den kjente Janbu lamellmetoden. 
 
Stabilitetsberegningene er basert på at bekken krysses vha. en kulvertkonstruksjon (jfr. tegn. 
V015). Fyllingshøyde over kulvertprofil er mellom 1 – ca. 3m. Selve kulvertprofil inngår ikke i 
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beregningene, dvs. den stabiliserende virkningen mot utglidning av fundamentene er ikke tatt 
med i betraktningen. Fyllingens-, fundamentets- og kulvertens egenvekt samt trafikklast på 
13kPa (inkl. lastfaktor) er simulert ved en linjelast på 100kPa/fundament på fundamentsåle. 
Gruslaget under fundamentsolet er på 0,8m tykkelse. Det ble brukt sprengstein med  
γ= 20kN/m3 som fyllingsmaterial i beregningsmodellen. 
 
Minste beregnet sikkerhetsfaktor for denne modellen er Fc=1,27 for det venstre fundamentet 
(jfr. tegn. V014). Ta man hensyn til den stabiliserende virkningen av stålkulverten, kommer 
sikkerhetsfaktoren ift. stabiliteten til å være betydelig høyere. Sikkerhetskravet med 
materialkoeffisient γm=1,30 (jfr. pkt. 4.1) anses dermed ivaretatt.  
 
Beregningsmodellen er vist i tegn. nr. V014. 
 

4.2.4 Setningsforhold 
 
Det ble utført en setningsberegning i Novapoint/ Geosuit-Settlement med Janbu jordmodell og 
cv-basert permeabilitetsmodell. Spenning under fundamentsåle iflg. belastningssituasjonen (jfr. 
pkt. 4.2.3) ble anslått med 100kPa.  
 
Setningene ble beregnet til ca. 15cm etter avsluttet sekundærkonsolidering etter ca. 30 år.  
 
Setningsforløpet er basert på ensidige dreneringsforhold, dvs. ingen drenerende lag under 
tørrskorpa. Setningsforløpet er vist i vedlegg 4. 
 
 

4.3 Fv.202, profil 1120 – 1140 
 
Oversiktskart:   tegn. V04 
Tverrprofil:  tegn. V05 
 

4.3.1 Grunnforhold 
 
Undersøkelsene på oven nevnte område omhandler grunnforholdene for vegfyllingen ved  
fv202, profil 1120 – 1140.  
 
Sonderingene ble utført mellom profil 1117 og 1140, mellom 0 og 2m til venstre/ høyere fra 
veglinjen gang-/ sykkelveg. Det ble tatt tre dreietrykksonderingene i dette område. 
 
Dybde til antatt fjell ligger mellom 16 og 19m.  
 
Sonderingen i hull 9 (profil 1117) viser et forholdsvis fast topplag (Tørrskorpe/ sand) på ca. 1 – 
1,5m tykkelse. Derunder vises det middels/ meget sensitive siltig leire. Iflg. motstands- 
diagram virker massen gjennomgående homogene ned til fjell. 
 
Sonderingene i hull 10 og 11 (profil 1130 og 1140) viser siltig leire med noe grus/ sandandel. 
Massene under tørrskorpa virker fastere enn i hull 9, lagringsfasthet avtar derimot med dybden.  
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4.3.2 Valg av geotekniske parametere 
 
Ble ikke kvantifisert.  
 

4.3.3 Stabilitetsforhold  
 
Største fyllingshøyde ligger på rundt 2m. Terrenget under og på siden av fyllingen er tilnærmet 
flat. En nærmere verifisering av stabilitetsforholdene anses som ikke nødvendig. 
 

4.3.4 Setningsforhold 
 
Pga. forholdsvis lav fyllingshøyde og fyllingens hensikt anses setningsforholdene som 
uproblematisk. 
 
 

4.4 Fv.202, profil 3110 – 3160 
 
Oversiktskart:   tegn. V06 
Tverrprofil:  tegn. V07 
 

4.4.1 Grunnforhold 
 
Undersøkelsene på oven nevnte område omhandler grunnforholdene, setningsforhold og 
stabilitet av fylling for bekk kryssing ved fv202, profil 3130.  
 
Det ble tatt seks dreietrykksonderinger og en prøveserie. Sonderingene ble utført mellom profil 
3118 og 3154, mellom 0 og 13m til venstre for veglinjen gang-/ sykkelveg. Prøveserien ble tatt 
ved profil 3128, ca. 13m til venstre for veglinjen. 
 
Dybde til antatt fjell på ligger mellom 2,5m (profil 3118) og 8,7m (profil 3154). Fjelloverflaten 
heller i retning nord.  
 
Sonderingene viser et tørrskorpelag på ca. 1m tykkelse. Derunder ligger det et lag av siltig leire 
med tilsynelatende høy fasthet. Vanninnhold ligger mellom 30 – 35 % (iflg. prøveserie hull 
15).  
 
Fra ca. 2 – 3m under terreng blir massene bløtere og består av middels sensitive siltige leire 
med varierende lagrinsfasthet. Vanninnholdet i dette laget ligger mellom 25 og 30 % (iflg. 
prøveserie hull 15).  
 
Over fjellet viser sonderingene et drenerende lag, sannsynligvis sand/ grus.  
 
Grunnvannstand ligger ca. 0,5m under terreng. 
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4.4.2 Valg av geotekniske parametere 
 
Tyngdetettheten i tørrskorpe/ sandlag (0 – 1m under terrenget) er valgt til γ=18kN/m3. 
Effektive skjærstyrkeparametrene ble valgt til φ`=32°, a=0kPa.  
 
Det ble ikke tatt hensyn til det faste leirelaget under tørrskorpa som vises i dreietrykk-
sonderingsdiagrammene. Dette laget er forholdsvis tynt og det foreligger ingen pålitelige data 
fra laboratorieundersøkelsene.  
 
Tyngdetettheten i det siltige leirelaget (1 – 7 m under terrenget) er ifølge 
laboratorieundersøkelsene mellom γ= 19,6 - 20,1kN/m3. Det var ikke mulig å tolke udrenert 
skjærstyrke fra enaksial- og konusforsøk pga. prøveforstyrrelse. SuA fra aktiv treaksialforsøk 
(jordprøver fra 4,2 og 4,3m dybde) ga en verdi på ca. 32kPa (ved 3% tøyning). Regner man om 
til direkte skjærstyrke (dele med 1,5) for man en SuD-verdi på 21kPa i 4,2m dybde. Ut i fra den 
effektive spenningsstien fra treaksialforsøket ble tanφ vurdert til 0,47, dvs. at SuD øker med 
0,47 x overlagringstrykket i forhold til dybden. Tilsvarende ble det valgt et Su-profil i 
stabilitetsberegningene som viser SuD = 9kPa under tørrskorpe og 35,5kPa i 7m dybde, dvs. 
udrenert skjærstyrke øker med su,increment=4,4kPa/m. 
 
Skjærstyrkeparametere:  
 
Jordlag Dybde Friksjonsvinkel Attraksjon  Udrenert skjærstyrke 
Tørrskorpe/ sand 0 – 1m 30° 0kPa - 
Siltig leire  1m – 7m - - Su-profil: 9kPa + 4,4kPa/m 
 
Setningsparametere: Ut i fra et ødometerforsøk på en jordprøve fra 3,3m dybde ble det lagt et 
jordprofil med et topplag av tørrskorpe og et lag av siltig leire derunder. Følgende parametere 
ble valgt: 
 

 
 

4.4.3 Stabilitetsforhold  
 
Det ble utført en stabilitetsberegning vha. Novapoint/ GeoSuit-Stability med beregningsmodell 
BEAST 2003 som er en videreutvikling av den kjente Janbu lamellmetoden. 
 
Det ble tatt hensyn til en trafikklast på 13kPa (inkl. lastfaktor). 
 
Fyllingshøyde er maksimal på ca. 3m. Det ble først utført en beregning med steinmasser som 
fyllingsmateriale med tyngdetetthet på 20kN/m3. Her ble sikkerhetskravet i forhold til stabilitet 
for lite. Deler av steinmassene ble deretter erstattet med LECA (med tyngdetetthet på 6kN/m3). 
Tykkelse av laget med lette masser ble variert i beregningene. Det viste seg at en fylling med 
1,5m LECA i bunnen gir en sikkerhet mot utglidning på Fc=1,34. Sikkerhetskravet med 
materialkoeffisient γm=1,30 (jfr. pkt. 4.1) er dermed ivaretatt. 
 
Beregningsmodellen er vist i tegn. nr. V015. 
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4.4.4 Setningsforhold 
 
Det ble utført en setningsberegning i Novapoint/ Geosuit-Settlement med Janbu jordmodell og 
cv-basert permeabilitetsmodell. Spenning under fyllingssåle iflg. belastningssituasjonen (jfr. 
pkt. 4.4.3.) ble anslått med 40kPa.  
 
Setningene ble beregnet til 10cm etter avsluttet sekundærkonsolidering etter ca. 4 år. Pga. 
relativ høy permeabilitet og dreneringsforholdet kommer store deler av setningene til å bli 
unnagjort allerede i byggetiden.  
 
Setningsforløpet er basert på tosidige dreneringsforhold, dvs. et drenerende lag over 
fjelloverflaten. Setningsforløpet er vist i vedlegg 5. 
 

4.5 Fv.202, profil 4330 – 4360 
 
Oversiktskart:   tegn. V08 
Tverrprofil:  tegn. V09 
 

4.5.1 Grunnforhold 
 
Undersøkelsene på oven nevnte område omhandler grunnforholdene for vegfyllingen ved  
fv202, profil 4330 – 4360.  
 
Sonderingene ble utført mellom profil 4331 og 4352, mellom 0,5 og 2m til venstre/ høyere fra 
veglinjen gang-/ sykkelveg. Det ble tatt tre dreietrykksonderinger, hull nr. 19, 20, 21, i dette 
område. 
 
Dybde til antatt fjell ligger mellom 2 og 4m.  
 
Sondering i hull 21 (profil 4352) viser et forholdsvis fast topplag (Tørrskorpe/ sand) på ca. 1m 
tykkelse, sand/ silt derunder. Sondering i hull 20 (profil 4344) viser siltig leire og noe sand/ 
grusmasser rett over fjelloverflaten. Sondering i hull 19 (profil 4331) tyder på blandete masser, 
sannsynligvis siltig leire med sand/grus andel.  
 

4.5.2 Valg av geotekniske parametere 
 
Ble ikke kvantifisert.  
 

4.5.3 Stabilitetsforhold  
 
Største skjæringsdybde ligger på rundt 1,5m. Terrenghelningen på begge sider av skjæringen er 
forholdsvis slak. En nærmere verifisering av stabilitetsforholdene anses som ikke nødvendig. 
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4.5.4 Setningsforhold 
 
Ikke relevant.  
 
 

4.6 Fv.202, profil 6280 – 6320 
 
Oversiktskart:   tegn. V10 
Tverrprofil:  tegn. V11 
 

4.6.1 Grunnforhold 
 
Undersøkelsene på oven nevnte område omhandler grunnforholdene for vegfyllingen ved  
fv.202, profil 6280 – 6320.  
 
Sonderingene ble utført mellom profil 6282 og 6317, mellom 1 og 12m til venstre fra veglinjen 
gang-/ sykkelveg. Det ble tatt fem dreietrykksonderinger, hull nr. 23 - 27, i dette område. 
 
Dybde til antatt fjell ligger mellom 4 og 7m. Fjelloverflaten virker til å helle nordvestover.  
 
Sonderinger viser et tynt topplag på ca. 0,5 – 1m tykkelse, derunder siltig leire med noe sand/ 
grus andel. Det er ingen tegn til drenerende lag over fjelloverflaten. Lagringsfastheten virker til 
å avta østover fra senterlinje.  
 

4.6.2 Valg av geotekniske parametere 
 
Ble ikke kvantifisert.  
 

4.6.3 Stabilitetsforhold  
 
Største fyllingshøyden ligger på rundt 1,8m. Terrenget stiger ved fyllingsfoten. En nærmere 
verifisering av stabilitetsforholdene anses dermed som ikke nødvendig. 
 

4.6.4 Setningsforhold 
 
Pga. forholdsvis lav fyllingshøyde og fyllingens hensikt anses setningsforholdene som 
uproblematisk. 
 
 

4.7 Fv.202, profil 7450 – 7480 
 
Oversiktskart:   tegn. V12 
Tverrprofil:  tegn. V13 
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4.7.1 Grunnforhold 
 
Undersøkelsene på oven nevnte område omhandler grunnforholdene for vegfyllingen ved  
fv202, profil 7450 – 7480.  
 
Sonderingene ble utført mellom profil 7454 og 7478, mellom 1 og 4m til venstre/ høyere fra 
veglinjen gang-/ sykkelveg. Det ble tatt fire dreietrykksonderinger, hull nr. 28 - 31, i dette 
område. 
 
Dybde til antatt fjell ligger mellom 2,5 og 6,8m. Fjelloverflaten virker til å helle bratt nordover.  
 
Sonderingene i hull 30 og 31 (profil 7471 og 7478) viser et fast topplag på ca. 0,5 – 1,5m 
tykkelse, derunder flere lag av siltig leire med noe grus-/sandandel. Sonderingene til venstre for 
veglinjen viser et drenerende lag over fjellet. Motstandsdiagrammene tyder på varierende, men 
høy lagringsfasthet av massene.  
 

4.7.2 Valg av geotekniske parametere 
 
Ble ikke kvantifisert.  
 

4.7.3 Stabilitetsforhold  
 
Største fyllingshøyden ligger på under 1m. En nærmere verifisering av stabilitetsforholdene 
anses dermed som ikke nødvendig. 
 

4.7.4 Setningsforhold 
 
Pga. forholdsvis lav fyllingshøyde og fyllingens hensikt anses setningsforholdene som 
uproblematisk. 
 
 

5 VIDERE ARBEIDER 
 
Det må utredes nærmere hvordan bekken (Smalelva) ved fv.233, ca. profil 2230, skal krysses. 
Beregningene i foreliggende rapporten er basert på en kulvertløsning noen meter nord for 
eksisterende bru. Dette anses som en kostnadsmessig rimelig løsning.  
 
Velger man en betongkonstruksjon eller å utvide eksisterende bru vil dette forandre 
forutsetningene for de i denne rapporten foreliggende beregninger med tanke på 
fundamenteringsforholdene. Disse skal undersøkes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av 
byggeplan. 
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KULTURHISTORISK 
REGISTRERING 

I  SPYDEBERG KOMMUNE 
G ANG - /SYKKELVEI  L ANG S FV.202 ,  HOVI N SKOLE -  LYSEREN  

 

SKULBERG SØNDRE (GNR. 11, BNR.  2), SKULBERG NORDRE (GNR. 11, 
BNR. 1),  DINGSTAD SØNDRE (GNR. 12, BNR.  1), HOV VESTRE (GNR. 

19, BNR. 1), HOV ØSTRE (GNR. 19, BNR. 2, 3), GALTEBO (GNR. 95, BNR. 
1, 5), KÅTORP (GNR. 94, BNR. 2-3), HUSEBY ØSTRE (GNR. 93, BNR. 1, 2), 
HUSEBY VESTRE (GNR. 92, BNR. 1, 3), HOLLI (GNR. 68, BNR. 1, 2), RUD 
VESTRE (GNR. 66, BNR. 1, 2), HAUKENES (GNR. 65, BNR. DIV), LYSTAD 

(GNR. 64, BNR. 1), HALLERUD (GNR. 63, BNR. DIV)   

 

Utsikt mot lokalitet 5, gamleskolen og bygdetunet (der veien svinger i horisonten) sett fra Blåkollen 
med lokalitet 4. I forgrunnen, til venstre i bildet sees østre del av sjakt 51. Bildet er tatt mot nord.  

Ø S T F O L D  F Y L K E S K O M M U N E  
R E G I O N A L A V D E L I N G E N  
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RAPP ORT FRA KU LTUR HI S TORISK  

BEFARI N G/RE GIS TRERIN G  
 

Kommune: Spydeberg 

Gardsnavn, 
Gardsnummer, 
Bruksnummer: 

Skulberg søndre (gnr. 11, bnr.  2), Skulberg nordre (gnr. 11, bnr. 2),   
Dingstad søndre (gnr. 12, bnr.  1), Hov vestre (gnr. 19, bnr. 1), Hov østre 
(gnr. 19, bnr. 2, 3), Galtebo (gnr. 95, bnr. 1, 5), Kåtorp (gnr. 94, bnr. 2-3), 
Huseby østre (gnr. 93, bnr. 1, 2), Huseby vestre (gnr. 92, bnr. 1, 3), Holli 
(gnr. 68, bnr. 1, 2), Rud vestre (gnr. 66, bnr. 1, 2), Haukenes (gnr. 65, 
bnr. div), Lystad (gnr. 64, bnr. 1), Hallerud (gnr. 63, bnr. div).   
 

Kartreferanse ØK-kartnr. CR038-5-1, CR039-5-3, CR039-5-1, CR040-5-3 

Høyde over havet: Ca. 110 – 188 m. o. h. 

Tiltakshaver: Spydeberg kommune/Statens vegvesen  

Adresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Navn på sak: Gang-/sykkelvei – langs Fv. 202 - Hovin skole – Lyseren 

Saksnummer: 2007/6682 

Prosjektnummer:  

Registrerings og 
rapport periode: 

09.09. – 13.10, 27. – 30.10. 
2008. Rapport: November 
2008 – februar 2009. 

Ved: Morten Bertheussen 
feltleder/rapport, Øystein Dahle 
(dokumentasjon). 

Autom. fredete kulturminner 
i området: 

Gravhaug/røys, 
gravfelt, bygdeborg, 
rydningsrøyser, 
fangstgroper etc. 

ID69497, 108650, 119486, 10823, 
20523, 50120, 11089, 78680, 75783, 
20475, 50031, 19976, 78118, 39934, 
30301, 30267, 10868, 20227, 20220, 
69315, 38392, 10807, 62357, 75782,  
 

Nyere tids kulturminner i 
området: 

  

Fotodokumentasjon: XXX-XXX 
Faglige konklusjoner:  

  Planen er ikke i konflikt med kulturminner. 

 Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner 

 X Planen er i konflikt   Planen er i konflikt 

  Ingen synlige, potensiale under 
bakken 

 Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk 
påkreves 

  Ikke vurdert  Ikke vurdert 

IDnummer i Askeladden: 119479, 119792, 119478, 119482, 119484, 119483,  
119480, 119485 
Videre saksgang (for saksbehandler): 

  Registreringer  Merknader 

  Videre reg. ikke nødvendig  Ingen merknad 

  Videre reg. nødvendig  Tilrår spesialområde 

  Reg. fullført  Tilrår dispensasjon 

    Foreløbig uavklart 
Merknader: Lokalitetene ble befart av fylkesarkeolog Per Erik Gjesvold ved flere 

anledninger. Arkeologene Bjørn Håkon Eketuft Rygh hos Riksantikvaren og Per 
Oskar Nybruget ved KHM har også befart i traseen.  
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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Spydeberg kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, ønsker å bygge gang- og 
sykkelvei langs Fv. 202/Lyserenveien fra Hovin skole til Lyseren. Prosjektet er del av en 
overordnet plan om gang- og sykkelvei langs strekningen Hovin kirke - Lyseren, via Hovin 
skole.  

I forbindelse med reguleringsplanen foretok Østfold fylkeskommune arkeologiske søk i 
utvalgte områder langs traseen.  

Traseen krysser utkanten av et automatisk fredet kulturminne, i form av et tidligere registrert 
gravfelt (ID69497). Gravfeltet ligger på Skulbergsletta i den sørlige delen av traseen. Den 
vestligste delen av gravfeltet blir direkte berørt av reguleringsplanen.  

Traseen ligger nært opp til mange registrerte kulturminner, hovedsakelig gravrøyser, 
gravhauger og gravfelt fra bronsealder og jernalder. 

Deler av traseen krysser høydedrag, slake skråninger og leirsletter med dyrket mark. 
Erfaring tilsier at potensialet for nyregistreringer av kulturminner som graver, bosettingsspor 
og dyrkingsspor i et slikt landskap er stort. På bakgrunn av dette anså Østfold 
fylkeskommune det som nødvendig å foreta arkeologiske søk i traseen. Dette for å avklare 
om det forestående tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner som ikke 
er synlig på markoverflaten. 

 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplanen for gang og sykkelvei mellom Hovin skole og Lyseren i 
Spydeberg kommune foretok Østfold fylkeskommune registreringer i traseen. 
Registreringene foregikk i tidsrommet 09.09. – 13.10 og 27. – 30.10. 2008. Det ble 
søkesjaktet med gravemaskin i dyrket mark langs vestsiden av Fv. 202/Lyserenveien. 
Søkene ble gjort i flere utvalgte områder som ble vurdert til å ha potensial for automatisk 
fredede kulturminner som ikke er synlig i markoverflaten. I samråd med Spydeberg 
kommune og Statens vegvesen ble anleggsbeltet fastsatt til 18 meter. Sjaktene ligger 
følgelig innenfor et belte på 18 meter fra eksisterende asfaltkant.  

Under registreringen ble det påvist automatisk fredede kulturminner i form av seks 
arkeologiske lokaliteter med forhistoriske bosettings og aktivitetsspor. Det samlede antallet 
anleggsspor på lokalitetene er 123 stk., derav 81 stolpehull eller mulige stolpehull. I tillegg 
ble det funnet brent bein, keramikk, brent flint og sintret leire eller slagg. Funnene er fordelt 
på tjuefire sjakter. Lokalitetene ligger på strekningen Skulberg søndre i sør, til nord for den 
gamle skolebygningen ved bygdetunet i nord. I marklinje er det ca 2,3 km mellom den 
nordligste og den sørligste lokaliteten. Alle lokalitetene ligger i dyrket mark.  

På Bujordet på Skulbergtoppen på Skulberg søndre, er det påvist flere udefinerte, 
forhistoriske nedgravinger og et ildsted. Anleggssporene er fordelt i tre påfølgende sjakter. I 
tillegg ble det funnet brent bein, brent leire og keramikk. Funnene utgjør lokalitet 1. Selv om 
det ikke ble påvist sikre stolpehull i sjaktene, regnes som overveiende sannsynlig at det 
finnes spor etter gårdsbebyggelse på lokaliteten. 

Lokalitet 2 ligger på Skulbergsletta på Skulberg nordre, drøyt 200 meter nordnordøst for 
lokalitet 1. Lokaliteten er definert ut fra tre påfølgende sjakter med funn av kokegroper, 
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ildsteder, stolpehull og større udefinerte nedgravinger. Det ble også funnet keramikk og brent 
bein på lokaliteten. Lokalitet 2 ligger innenfor avgrensingen av det store overpløyde gravfeltet 
Atlanteren/Snippen (ID69497).  

Lokalitet 3 ligger på leirsletten på Dingstad søndre, drøye 500 meter nord for lokalitet 2. På 
lokaliteten er det påvist ildsteder, kokegroper, stolpehull og udefinerte nedgravinger fordelt 
på syv sjakter. Under opprensing av stolpehull ble det funnet brent bein, brent flint og 
keramikk. Tre av sjaktene innenfor lokalitetsavgrensingen var funntomme. Anleggssporene 
ble funnet langs en nord - sørlig strekning på nærmere 160 meter 

Lokalitet 4 ligger på høydedraget Blåkollen, på gården Hov vestre. Den ligger ca 500 meter 
nordnordøst for lokalitet 3, og ca 10 meter høyere i terrenget. På flaten, på toppen av kollen, 
er det registrert ildsteder, kokegroper, stolpehull og udefinerte nedgravinger. Funnene ble 
gjort i fem påfølgende sjakter.  

På jordet sør for gamleskolen i Spydeberg (som ligger på motsatt side av veien for 
Bygdetunet i Spydeberg) ligger lokalitet 5. Lokalitet 5 er definert ut fra funn i fire påfølgende 
sjakter. Funnene inkluderer ildsteder, kokegroper, stolpehull, udefinerte, forhistoriske 
nedgravinger og en udefinert grøft. I et av stolpehullene ble det funnet skår av leirkar.     

Lokalitet 6 ligger på jordet på nordsiden av gamleskolen, drøye 100 meter nord for lokalitet 5. 
På lokalitet 6 ble det registrert stolpehull og en brei, udefinert, grøftlignende struktur. 
Funnene ble gjort i de to sjaktene som ligger nærmest opp til bygningsmassen på tunet. 

Lokalitetene er avgrenset, så langt det lot seg gjøre. Det forholdsvis smale anleggsbeltet gjør 
at lokalitetenes utbredelse ikke nødvendigvis faller innenfor sjaktene. I de fleste tilfellene 
betyr det at de kun er avgrenset langs en nord sydlig akse. Distribusjonen av anleggsspor i 
sjaktene viser ofte såpass klare tendenser at det kan kommenteres. Alle lokalitetene regnes 
for spor etter forhistoriske jordbruksbosettinger med antatte dateringer til jernalder.  

Fra anleggsspor på lokalitetene 3, 4 og 5 er det tatt trekullprøver for 14C-dateringer.  

I tillegg til lokalitetene med bosettingsspor ble det registrert en gravhaug i hagen på sørsiden 
av gamleskolebygningen. Gravhaugen er trolig del av gravfeltet på Bygdetunet, på motsatt 
side av fylkesveien.   

På Skulbergsletta ble det funnet en liten, hvit glassperle på en lav forhøyning i den nypløyde 
åkeren. Funnstedet er på østsiden av fylkesveien, det vil si utenfor tiltaksgrensen. Perlen 
tolkes som del av gravgods som er pløyd opp fra dypere sjikt. Forhøyningen i åkeren regnes 
som en overpløyd gravhaug. Gravhaugen ligger innenfor gravfeltet (ID69497) med et større 
antall overpløyde gravhauger.   

Alle sjaktene med funn er plantegnet og fotodokumentert. Et utvalg av anleggssporene er 
også fotografert. Alle sjaktene, lokalitetene, gravhaugen og funnstedet for perlen er innmålt 
med GPS. Funnopplysninger og geometri er lagt inn i riksantikvarens kulturminnedatabase 
Askeladden.  

Lokalitetene ble befart av fylkesarkeolog Per Erik Gjesvold ved flere anledninger. 
Arkeologene Bjørn Håkon Eketuft Rygh hos Riksantikvaren og Per Oskar Nybruget ved KHM 
har også befart i traseen.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Gang og sykkelveitraseen er planlagt fra Hovin skole i sør til Hallerud ved nordvestbredden 
av Lyseren-vatnet ved Lystadvika i nord. Strekningen er på rundt 9 km. Fra Hovin skole til 
Rud ved Lyseren følger traseen vestsiden av Fv. 202/Lyserenveien. Strekningen Rud - 
Hallerud er planlagt til motsatt side av veien (øst/nord), langs sørbredden av Lyseren. 
Reguleringsplanen berører gårdene Skulberg søndre, Skulberg nordre, Dingstad søndre, 
Hov vestre, Hov østre, Galtebo, Kåtorp, Huseby østre, Huseby vestre, Holli, Rud vestre, 
Haukenes, Lystad og Hallerud.   

Traseen krysser et landskap som er typisk for Spydeberg. Det domineres av store leirsletter, 
slake skråninger, kuperte områder og lave åsrygger som er velegnet til jordbruk. På 
leirslettene og høydene sees små svaberg som åkerholmer. Kulturlandskapet brytes opp av 
høydedrag og større og mindre skogsområder med blandingsskog. Sørenden av traseen 
ligger i utkanten av den samme store leirsletten som tettbebyggelsen i Spydeberg sentrum. 
Derfra krysser traseen leirsletter og høydedrag til den legges i veikanten ved bredden av 
Lyseren. Dyrket mark utgjør det meste av arealet i planområdet. I mindre partier av 
strekningen er traseen planlagt i blandingsskog som vokser helt inn mot veikanten. Ved 
gamleskolen ovenfor Bygdetunet og Frøhaugen krysser traseen eksisterende hager.   

Den foreslåtte traseen berører et kjent kulturminne. På Skulbergsletta krysser traseen 
utkanten av det store gravfeltet ”Atlanteren/Snippen” (ID69497) som består av 22 registrerte 
gravhauger. Flyfoto/ortofoto fra 70 – 80-tallet levner liten tvil om at gravfeltet er mer 
omfattende i utstrekning enn avmerkingen på Øk-kart tilsier og kan i innbefatte rundt 70 
overpløyde gravhauger. Utstrekningen ut over gjeldende avgrensing gjelder spesielt videre 
nordover, på jordet langs østsiden av fylkesveien. Der sees flere tydelige, sirkulære merker i 
åkeren (soil/cropmarks) på fotografiene. I Riksantikvarens kulturminnedatabase 
”Askeladden” er geometrien nå endret slik at gravfeltets avgrensing inkluderer gravminnene 
videre nordover på sletta. Jordet berøres ikke av reguleringsplanen. En av haugene i 
gravfeltet ble undersøkt i 1991 av Universitetets Oldsakssamling ved Sissel Carlstrøm. 
Haugen rommet fire begravelser hvor det blant annet ble funnet brent bein, glassperler og 
leirkarskår (se rapport: S. Carlstrøm, 05.10.1991). Alle begravelsene dateres til romertid.  

Det er registrert mange kulturminner i nærheten av gang og sykkelveitraseen. Kulturminnene 
består i hovedsak av gravhauger, gravrøyser og gravfelt. Et utvalg av kulturminnene i 
nærområdet til traseen blir nevnt og beskrevet nedenfor, regnet fra sør mot nord.  

På Skulberg er det, i tillegg til det nevnte gravfeltet, også registrert en forekomst av trekull og 
slagg som trolig er spor etter jernvinne (ID108650). Slagget ble funnet på østsiden av 
Skulbergtoppen, rundt 70 meter øst for den sørligste delen av traseen. På Møllejordet, på 
sørsiden av Skulbergtoppen ble det nylig registrert rester av en kokegrop (ID119486). Det er 
også innlevert flere slipte bergartsøkser som angivelig er funnet på Skulbergsletta.  

På gården Dingstad søndre ble det i 1943 funnet en sjelden gullbrakteat og tre spinnehjul 
(ID10823) i forbindelse med utbedring av jordkjelleren under våningshuset. Gjenstandene ble 
funnet drøyt 250 meter vest for traseen på Dingstadsletta. På gården Ramstad med Kallerud 
har pløying i forbindelse med dyrking fjernet to gravhauger (ID20523). Haugene har ligget 
drøyt 300 meter øst for traseen. Lengre nord på samme gård er det registrert en mulig 
gravhaug (ID50120). Den ligger rundt 260 meter øst for traseen.  

Rundt 170 meter øst for traseen ved Bygdetunet ligger et stort gravfelt (ID11089) som består 
av tjueto hauger. Gravfeltet hører inn under gården Moen med Grønlund. Mellom gravfeltet 
på Moen og traseen ved Bygdetunet ligger et mindre gravfelt med tre gravhauger (ID78680). 
Gravhaugene ligger innimellom bygningsmassen på Bygdetunet. Det er knappe 20 - 30 
meter øst for gang og sykkelveitraseen ved parkeringsplassen sør for gamleskolen. 
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Gravfeltet hører inn under gården Hov. Det samme gjør gravfeltet Høgåsen (ID75783) som 
ligger like nord for Moenveien, rundt 100 meter sørøst for traseen ved Hovsplassen. Feltet 
består av tre hauger og en røys. På den skogkledde åsryggen vest for traseen ved 
gamleskolen/ bygdetunet ligger en gravhaug (ID20475) på et svaberg. Åsryggen er utmarken 
til gården Hov.  

På gården Galtebu, rundt 350 meter sørøst for traseen ligger en mulig gravhaug (ID50031). 
Lengre nord, på samme gård ligger en gravrøys (ID19976). Røysa ligger om lag 60 meter 
sørvest for traseen. 

I en hage på Froland ligger en gravhaug (ID78118) ca 25 meter vest for gang og 
sykkelveitraseen. Haugen ligger under gården Huseby østre. På motsatt side av fylkesveien, 
rundt 90 meter sørøst for traseen ligger et lite gravfelt med to rundhauger (ID39934). 
Gravfeltet ligger også under gården Huseby østre.  

På gården Hemnes med Myrer østre og Øren er det registrert et stort antall gravhauger og 
røyser. På toppen av Holliåsen, like sør for krysset Fv. 202/Lyserenveien og Fv. 
231/Haugenveien ligger et gravfelt (ID30301) som består av en gravhaug og tolv gravrøyser. 
Feltet ligger rundt 40 meter fra traseen på Holli. Litt lengre nord, og med omtrent samme 
avstand til traseen ligger en mulig gravhaug (ID30267). Langs begge sidene av Kulaveien 
(som følger åsryggen nordover fra Grøtjerntoppen) ligger et belte av gravfelt og gravrøyser. 
Avstanden til traseen ved Holli mot vest er mellom 300 og 500 meter. Gravminnene ligger på 
gårdene Hemnes med Myrer østre og Øren og Rud østre. I tillegg ligger det en gravrøys 
(ID10868) mellom åsryggen og Fv. 202, rundt 150 meter øst for traseen. Røysa ligger på jord 
som tilhører gården Rud østre.  

I den nordligste delen av traseen som følger sørbredden av Lyseren ved Lystadvika er det 
registrert flere gravrøyser. En røys (ID20227) ligger ca 130 meter sør for traseen, i utmark 
tilhørende gården Haukenes. Tre røyser (ID20220, 69315, 38392) ligger i utmark tilhørende 
gården Lystad, mellom 300 og 550 meter sør for traseen i Lystadvika. Ca 220 vest for 
nordenden av traseen ved Hallerud ligger et felt som består av fem fangstgroper og 30 
rydningsrøyser (ID10807). Feltet, som ligger langs nordsiden av Lyserenveien, hører inn 
under gården Ommundrud.   

Det er verdt å nevne at det ligger flere bygdeborger på de høyeste åsryggene langs traseen, 
blant annet på Slottsåsen (ID62357) og på Høgås (ID75782). Begge ligger under en km fra 
traseen ved Hov, i utmark som tilhører henholdsvis Olavsrud og Hov.   

 

STRATEGI OG METODE 

Områdene i traseen med potensial for automatisk fredede kulturminner ligger i dyrket mark. 
Derfor ble maskinell sjakting valgt som registreringsmetode. Metoden er egnet til å gjenfinne 
graver, jordbruksspor og bosettingsspor, som ildsteder, kokegroper og stolpehull, som er 
skjult under matjorden (ikke er synlig i markoverflaten). 

Matjorden ble fjernet av en gravemaskin med brei skuffe og flatt skjær. Sjaktene ble 
fortløpende renset for løsmasser med krafse der det var mulig. Den tunge, seige leiren i 
undergrunnen gjorde ofte krafsing hensiktsløst. Fyllskifter etc. ble nøyere undersøkt med 
graveskje der det var nødvendig.  

I samråd med Spydeberg kommune og statens veivesen ble anleggsbeltet bestemt til 18 
meter fra eksisterende asfaltkant. Sjaktene ble anlagt parallelt, og skrått i forhold til veien. 
Sjaktenes lengde varierer mellom ca 8 og 25 meter. Bredden er fra 3 til 4 meter, men som 
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oftest over 3,5 meter. Enkelte sjakter er utvidet i bredden for å avgrense anleggsspor. I 
områdene som ble undersøkt er avstanden mellom sjaktene oftest rundt 10 meter. Det ble 
sjaktet i rundt regnet tjueen utvalgte områder langs en strekning rundt 9 km. Til sammen ble 
det åpnet 99 sjakter med en samlet lengde på omtrent 2000 meter. Det samlede arealet 
tilsvarer over syv mål.  

Det ble funnet 123 forhistoriske anleggsspor, fordelt på i alt tjuefire sjakter på seks lokaliteter. 
Anleggssporene ble nummerert etter hvert som de ble dokumentert, og fikk Anr. fra 1 til 123. 
Funnene ble nummerert fortløpende med funnummer f.1 til f.11. Lokalitetene ble suksessivt 
nummerert fra 1 til 6, med lokalitet 1 som den sørligste og lokalitet 6 som den nordligste 
lokaliteten.  

Alle sjakter med funn av anleggsspor ble plantegnet i målestokk 1: 100.   

Alle sjaktene med funn av anleggsspor, mange av anleggssporene, flere funntomme sjakter, 
samt planområdet, før og etter sjaktingen, ble fotodokumentert. Et utvalg av fotoene er tatt 
med i rapporten.  

Innmålinger av sjakter og lokaliteter ble gjort med håndholdt GPS. Kartgrunnlaget er: WGS84 
Sone 32N, Universal Transverse Mercator (UTM). HDOP (horizontal dilution of precision) 
angir antatte avvik i målingene, avhengig av den frie sikten til satellittene. HDOP-avvikene 
var mellom 0,8 og 1,0 meter.  

Alle sjaktene i traseen er innmålt med to punkter (ett i hver ende av sjakten). Lokalitetene er 
målt inn som polygoner som tilsvarer lokalitetsavgrensingene innenfor sjaktene. Merk: 
Samtlige lokaliteter har en utstrekning som overgår planområdet/anleggsbeltet. De er følgelig 
ikke fullstendig avgrenset innenfor sjaktene. Kartgjengivelsen av lokalitetene representerer 
derfor ikke det reelle arealet til de enkelte lokalitetene. Geometrien fra innmålingene er lagt 
inn i Askeladden, der alle lokalitetene er beskrevet og har fått egne ID nummer. Sjaktene og 
lokalitetene er kartfestet og kartene er integrert i rapporten. Kartutsnitt av hver lokalitet i 
mindre målestokk finnes i kapitlene som omhandler lokalitetene.   

I tillegg er en nyregistrert gravhaug innmålt som polygon. Den lagt inn i Askeladden med 
beskrivelse og ID nr. En glassperle som ble funnet utenfor planområdet er innmålt med et 
enkeltpunkt. Den er lagt i Askeladden som løsfunn med ID nr.   

Det ble synfart i den nære utmarken rundt flere av lokalitetene. Hensikten var å se etter 
hulveier, steingjerder etc. som kunne ha sammenheng med lokalitetene.  

Lokalitetene ble befart av fylkesarkeolog Per Erik Gjesvold ved flere anledninger. 
Arkeologene Bjørn Håkon Eketuft Rygh hos Riksantikvaren og Per Oskar Nybruget ved KHM 
har også befart i traseen.  

 

DELTAGERE OG TIDSROM 

Registreringen foregikk i tidsrommet 09.09. – 13.10, 27. – 30.10. 2008 og ble utført av 
Morten Bertheussen. Øystein Dahle gjorde dokumentasjonsarbeid i tidsrommene 24. – 
26.09, 29. - 30.09., 01. – 03.10. og 09. – 10.10. 2008.  

Maskinfører var Iver Krog fra Aasmund Krog Maskin AS. 

Rapport ved Morten Bertheussen november 2008 – februar 2009.  

Christine Haakestad reintegnet plantegningene av sjaktene.   
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Været var som forventet i september og oktober i Østfold. Det vil si helt ok. September var alt 
i alt noe kaldere enn normalt, men det var ikke spesielt mye nedbør. I oktober var været 
svært vekslende med til dels store mengder nedbør. Det vanskeliggjorde 
dokumentasjonsarbeidet.         

      

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
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LOKALITET 1, BUJORDET, ID119479,                                                                          
SKULBERG SØNDRE, GNR. 11, BNR. 2  

 

Bujordet og lokalitet 1 før sjaktingen. Lokalitetens sørlige avgrensing går like til høyre for gravemaskinen. 
Den er ikke avgrenset mot nord der den fortsetter inn under granhekken til høyre i bildet. Bildet er tatt 

mot nordvest. 

Lokalitet 1 på Bujordet er den sørligste av lokalitetene. Den ligger i dyrket mark, på en 
naturlig flate på vestsiden av Skulbergtoppen. Lokaliteten er definert ut fra funn av til 
sammen elleve udefinerte forhistoriske anleggsspor og et ildsted, fordelt på tre sjakter. 
Sjaktene ligger med 10 meters mellomrom på flaten. 

 

TERRENGET 

Lokaliteten ligger på en flate på ryggen opp mot Skulbergtoppen. Terrenget heller slakt mot 
nord og nordøst, ned mot Skulbergsletta. I den sørligste delen av lokaliteten og sør for 
lokaliteten skråner terrenget tiltagende mot sør. Flaten avgrenses av en bratt dalside ned 
mot Hyllibekken i vest. I øst er flaten delvis avgrenset av svaberg og selve Skulbergtoppen. I 
nord er jordet avgrenset av granhekken som skjermer gårdsbebyggelsen på Skulberg 
nordre. Nordvest på flaten er et lavt svaberg nylig tildekket med matjord.  

Høyden over havet er rundt 120 meter, med høyeste punkt sentralt på flaten. Fra lokalitet 1 
er det god utsikt sørover mot Spydeberg sentrum og sørvestover mot Askim. Nordover er det 
usikt mot Hov. Skulbergtoppen hindrer noe av utsikten østover, mens Hylliåsen stenger for 
horisonten mot vest.    
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SJAKTENE  

 

 

SJAKT 2: Er den sørligste av de tre sjaktene med funn. Den østlige delen heller slakt mot 
sørvest. Den vestlige delen av sjakten skråner tiltagende mot vest og sør. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 19,5 meter 
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Bredde: 3,5 meter 

Anleggsspor: To udefinerte nedgravinger, A96, A97 (mulig stolpehull). 

Funn: F.1 (sintret mat.) i A97, f.2 (keramikk) i A96 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 30 cm.  

Undergrunn: Seig beigegrå leire, innslag av silt i øst – dreneringsgrøfter - to kabelgrøfter på 
tvers i østenden.  

Kommentar: Begge anleggssporene er forstyrret av en kabelgrøft. A96 er såpass forstyrret at 
det er vanskelig å avgjøre med sikkerhet om det er en forhistorisk nedgraving. 

 

 

Sjakt 2 sett mot østnordøst.  

 

SJAKT 3: Er den midterste av de tre sjaktene med funn. Den ligger på den høyestliggende 
delen av flaten. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 24 meter 

Bredde: 3,7 meter, utvidet til 6 meter i øst. 

Anleggsspor: Syv stk. (A98 – A104), derav et ildsted (A102) og seks udefinerte forhistoriske 
nedgravinger, derav flere mulige stolpehull. 

Funn: F. 3 (brent bein) i A103, F.10 (brent bein) i A98 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 30 cm. 

Undergrunn: Seig beigegrå leire, innslag av silt i øst – dreneringsgrøfter - to kabelgrøfter på 
tvers i østenden. 

Kommentar: Ildstedet A102 ble delvis fjernet under avdekkingen. A103 er definert som en 
udefinert forhistorisk nedgraving. Det er avrundet rektangulært, 150 cm langt, med klar 
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avgrensing. På grunn av formen, størrelsen, funn av brent bein under opprensingen og 
funnstedets nærhet til et kjent gravfelt må det taes høyde for at anlegget kan være en grav.  
Det gjelder også for et par av de andre anleggene i sjakten. Flere av anleggssporene kan 
være stolpehull. A98 og A101 har en kjerne av mørkere masse. Anleggene kan være 
stolpehull, der de omkringliggende lysere massene, er rester av kulturlag som er ansamlet 
rundt stolpene. I flere av anleggene ble det observert små fragmenter av brent bein. 

 

Sjakt 3 sett mot østnordøst. 

 

A103 (udefinert grop) i sjakt 3 sett mot sørsørøst. 

 

A104 udefinert forhistorisk nedgraving i sjakt 3 sett mot nordnordvest. 
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SJAKT 4: Er den nordligste av sjaktene med funn og ligger inn mot granhekken på Skulberg 
nordre. Den ligger i slakt nordlig og nordøstlig skrånende terreng.  

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 19,5 meter 

Bredde: 3 meter. Utvidet til 5,5 meter i øst.  

Anleggsspor: Tre stk., alle er udefinert forhistoriske groper (A105 – A107). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 30 cm. 

Undergrunn: Seig beigegrå leire, innslag av silt i øst - dreneringsgrøfter på langs og tvers - to 
kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: A106 og A107 er svært forstyrret av grøfting. De inneholder litt trekull og brent 
leire. 

 

Sjakt 4 sett mot østnordøst. 

 

A105 i sjakt 4. Hullet foran tommestokken skyldes en stor stein som ble fjernet under avdekkingen. Bildet 
er tatt mot nordnordvest. 
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Kommentar lokalitet 1: 

Anleggssporene på lokalitet 1 ligger som et belte langs fylkesveien. De to kabelgrøftene som 
går langs veien gjorde det risikabelt med grundig undersøkelse av de nærmeste par meterne 
inntil veien. I den vestligste delen av sjaktene er det ikke påvist anleggsspor. Lokalitetens 
vestlige avgrensing kan dermed ligge innenfor det 18 meter brede anleggsbeltet. I sør er 
lokaliteten avgrenset med en funntom sjakt i sørlig skrånende terreng. Mot nord er lokaliteten 
ikke avgrenset av funntomme sjakter fordi det ikke ble sjaktet i hagen på Skulberg nordre. 
Selv om det ikke ble påvist noen sikre stolpehull, vurderes det som sannsynlig at det finnes 
spor etter gårdsbebyggelse på lokaliteten. Lokalitetens utbredelse langs fylkesveien (sørvest 
– nordøst) kan være opp mot 65 meter, målt fra sjakt 1 (funntom) i sør til granhekken i nord.     

Lokalitet 1 er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119479. 

 

LOKALITET 2,  SNIPPEN, SKULBERGSLETTA, ID119792,                                    
SKULBERG NORDRE, GNR. 11, BNR. 1   

 

Snippen på Skullbergsletta før sjaktingen, sett fra Skulberg nordre. Lokalitet 2 ligger sentralt i bildet. Bildet 
er tatt mot nord. 

 

Lokalitet 2 ligger på Skulbergsletta på Skulberg nordre, drøyt 200 meter nordnordøst for 
lokalitet 1. Den ligger i dyrket mark, innenfor avgrensingen på det store gravfeltet 
Atlanteren/Snippen som dekker store deler av sletta. Det meste av gravfeltet ligger på 
motsatt side av fylkesveien. Lokaliteten er definert ut fra tre påfølgende sjakter med 
bosettingsspor i form av kokegroper, ildsted, stolpehull og udefinerte forhistoriske 
nedgravinger. Det er påvist i alt 16 anleggsspor i sjaktene, derav syv stolpehull. 

TERRENGET             

Skulbergsletta er del av en større leirslette som også inkluderer jordene på Dingstad og deler 
av Ramstad. Fordypninger i form av gamle raviner og svank (fordypninger/søkk) bryter opp 
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det ellers flate landskapet. En dyp ravine som kalles ”Dingstaddumpa” skiller Skulbergsletta 
fra Dingstadsletta. Vest for lokalitet 2 er det et par forholdsvis dype svank. Høyden over 
havet er rundt 117 meter. Fra lokaliteten er det utsikt mot Dingstad og Hov mot nord og 
Østvet mot øst. Skulbergtoppen hindrer utsikten sørover, mens Hylliåsen stenger utsikten 
vestover.      

 

SJAKTENE: 
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SJAKT 11: Er den sørligste av sjaktene med funn på lokalitet 2. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 23 meter 

Bredde: Opp til 3,7 meter  

Anleggsspor: 4 stk. (A108 - A111), derav en kokegrop (A108) - tre udefinerte forhistoriske 
groper (trolig kokegroper) - rester av kulturlag - flekk med brent leire - Anleggene ligger i 
vestre del av sjakten.   

Funn: 2 stk.: F.4 (keramikk) i A111, f.5 (brent bein) i A109. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene - 
dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: A109 – A111 er udefinerte forhistoriske groper. Ingen av anleggene er 
fullstendig avdekket/avgrenset i sjakten. Anleggene er trolig kokegroper, men fordi de er 
påvist innenfor avgrensingen til et kjent gravfelt kan gravtolkinger ikke utelukkes. I alle 
anleggssporene ble det observert små fragmenter av brent bein. I tillegg inneholdt sjakten en 
flekk med oransjebrent leire og to fyllskifter som er tolket som rester av kulturlag. Alle ligger i 
samme området som de nummererte anleggssporene. Flekken med brent leire måler ca 40 x 
40 cm. Den ble delvis fjernet under avdekkingen.    

 

 

Sjakt 11 sett mot østnordøst. I forgrunnen sees anleggssporene.  
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A108 kokegrop i sjakt 11 sett mot sør.  

 

 

SJAKT 12: Er den midterste av sjaktene med funn på lokalitet 2. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 20,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 8 stk. (A112 – A119), derav et ildsted (A115) - syv stolpehull – et mulig 
stolpehull - rester av kulturlag - anleggene ligger i vestre del av sjakten, bortsett fra A119 
som ligger i østre del.  

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene i 
østre del av sjakten - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: I området rundt anleggssporene sees stedvis en tynn horisont/tynt lag av 
silt/leire som er noe blassere/lysere i fargen enn det leira er ellers i sjakten. Laget er ikke 
humusholdig, men inneholder trekull og brent leire. Det er tolket som nedbrutt kulturlag, trolig 
i form av rester av et (over tid) akkumulert gulvsjikt som kan relateres til en eller flere 
hustomter på lokaliteten. Kulturlagsrester er også synlig i vestenden av sjakten, inn mot 
fylkesveien. Det antyder at veien skjuler deler av hustomten(e).   
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SJAKT 13: Er den nordligste av sjaktene med funn på lokalitet 2. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest  

Lengde: 25 meter 

Bredde: Opp til 4 meter – utvidet til 5,5 meter i vestenden.  

Anleggsspor: 4 stk. (A120 - A123), derav to kokegroper/ildsteder (A120, A121) og to 
udefinerte forhistoriske groper. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene i 
vestre del av sjakten - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: A122 og A123 er definert som udefinerte forhistoriske groper. Fordi de er påvist 
innenfor avgrensingen til et kjent gravfelt kan gravtolkinger ikke utelukkes. 

 

Sjakt 13 med anleggssporene sett mot østnordøst. I bakgrunnen sees en av kjerneområdene i det 
overpløyde gravfeltet Atlanteren. 

 

Kommentarer lokalitet 2: 

Lokalitet 2 er avgrenset mot sør og nord med flere påfølgende funntomme sjakter. Trolig 
ligger deler av hustomten(e) under dagens veibane. Anleggssporene i sjakt 11 og 13 ligger i 
vestre del av sjaktene. Det sannsynliggjør at lokalitetens utbredelse overgår anleggsbeltet 
mot vest. Terrenget indikerer imidlertid en begrenset utbredelse vestover. Funnene på 
lokalitet 2 er tolket som spor etter jordbruksbosettinger. Lokalitetens utbredelse langs 
fylkesveien (sørsørvest – nordnordøst) kan være opp mot 80 meter, målt fra sjakt 10 
(funntom) i sør til sjakt 14 (funntom) i nord.       

Lokalitet 1 er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119792. 
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LOKALITET 3,  ”DINGSTADSLETTA”,  ID119478,                                                        
DINGSTAD SØNDRE, GNR. 12, BNR. 1   

Lokalitet 3 ligger på den store leirsletten på Dingstad søndre/Ramstad. Avstanden til lokalitet 
2 mot sør er drøye 500 meter. Lokaliteten er definert ut fra funn av bosettingsspor som 
ildsteder, kokegroper, stolpehull og udefinerte nedgravinger over en strekning på rundt 160 
meter. Det ble påvist i alt trettito anleggsspor, fordelt på syv sjakter på lokaliteten. Tjueto av 
anleggssporene er stolpehull som alle er påvist i de to nordligste sjaktene.   

 

Lokalitet 3 på Dingstadsletta etter gjenfylling av sjaktene. I forgrunnen sees sjakt 31. Bildet er tatt mot 
nord. I den sørlige delen av lokaliteten (nedre del av bildet) ligger funnene spredt.   

 

 

TERRENGET 

Lokalitet 3 ligger i dyrket mark, på en slakt sørlig hellende flate. Flaten ligger like sør for 
krysset Lyserenveien (Fv. 202)/Karjolkroken. Veikrysset ligger på det høyeste punktet på 
Dingstadsletta, ca 121 meter over havet. Høyden over havet på lokalitet 3 er mellom 120 og 
118,5 meter, med det høyestliggende området i nord. Lokaliteten ligger ca 75 meter nord for  
”Dingstaddumpa” (en markant, tilnærmet øst/vestgående ravine som skiller Dingstadsletta fra 
Skulbergsletta). Like vest for sjaktene går en nord – sør orientert ravine. Den er synlig i 
terrenget fra Karjolkroken i nord og helt ned til Dingstaddumpa.     
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SJAKTENE: 

 

 

SJAKT 31: Er den sørligste av sjaktene med funn på lokalitet 3. 

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 18,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: En udefinert grop/fyllskifte (A64) – kan være natur. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 – 30 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i østre del av sjakten - 
dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Gropen er ikke fullstendig avdekket i sjakten. Massen er mørkere og mer porøs 
enn undergrunnen. Den inneholder humus og trekull og virker forhistorisk.    
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Sjakt 31 sett mot nordøst. Leira i undergrunnen er seig og det er vanskelig å avdekke jevnt, uten å dra med 
leirflak. 

 

SJAKT 32: Ligger 10 meter nord for sjakt 31 

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 22,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 2 stk. (A65, A66) – begge er udefinerte groper (kan være natur). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 – 30 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på 
tvers i østenden. 

Kommentar: Massen i gropene er mørkere enn undergrunnen, mer porøs, inneholder humus 
og trekull og virker gammel. A65 inneholder brent leire.    

 

A66 i sjakt 32 er svært forstyrret av to nyere tids grøfter. Bildet er tatt mot nord. 
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SJAKT 34: Ligger ca 24 meter nord for sjakt 32, med en funntom sjakt i mellom. 

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 19 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: En mulig forhistorisk grop (A67). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på 
tvers i østenden. 

Kommentar: En mulig forhistorisk grop som er fullstendig ødelagt av en kabelgrøft.  

 

Sjakt 34 sett mot nordøst. 

 

SJAKT 36: Ligger ca 24 meter nord for sjakt 34, med en funntom sjakt i mellom. 

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 21 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 2 stk. (A68, A69), derav en kokegrop (A68) og en udefinert (A69). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene i 
midtre del av sjakten - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 
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Sjakt 36 sett mot nordøst. A68 er markert med rød pil. 

 

A68 i sjakt 6 sett mot øst. 

 

SJAKT 37: Ligger 10 meter nord for sjakt 36. 

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 20 meter                     

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 4 stk. (A70 – A73), derav to kokegroper (A70, A71), en udefinert flekk/grop 
med brent leire og trekull (A72) og en udefinert nedgraving (mulig stolpehull) (A73). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 
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Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene i 
midtre del av sjakten - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: I plan fremstår A72 som en oval, ca 70 x 100 cm stor flekk med brent leire. Den 
har en kjerne av litt mørkere oransje masse. Anlegget inneholder trekull. Dybden er mer enn 
7 cm.  

 

Kokegropene A70 og A71 i sjakt 37. Bildet er tatt mot nordøst.  

 

A72 er en bleikoransje flekk/grop med varmepåvirket leire og spredt trekull. Bildet er tatt mot sør.   

 

 SJAKT 39: Er en kort tilleggssjakt som ble åpnet inn mot fylkesveien, nært opp til (ca 2 m 
sør for) sjakt 40. Det er én funntom sjakt mellom sjakt 39 og sjakt 37 mot sør. Sjakt 39 ble 
åpnet for å avklare retningen på et belte av stolpehull fra bygninger.   

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 8 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 15 stk. (A74 - A88), alle er stolpehull.  
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Funn: Tre stk. F.6 brent bein (i A76), f.8 brent flint (i A77) og f.9 keramikk (i A82),  

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 

Undergrunn: Lys grå/gråbeige leire med innslag av silt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: I området rundt anleggssporene sees stedvis en tynn horisont/tynt lag av 
silt/leire som er noe blassere/lysere i fargen enn leira er ellers i sjakten. Laget er ikke 
humusholdig, men inneholder trekull og brent leire. Det er tolket som nedbrutt kulturlag, trolig 
i form av rester av et (over tid) akkumulert gulvsjikt som kan relateres til en eller flere 
hustomter på lokaliteten. Flere av stolpehullene har en noe uklar avgrensing. I et par tilfeller 
skyldes det ansamlet kulturlag rundt stolpene (stolpehullene). 

 

Sjakt 39 sett mot nordøst. Posene markerer funn av brent bein, brent flint og keramikk. 

 

Foran stikkstanga sees stolpehull A81 i sjakt 39. Bildet er tatt mot sørvest.  

 

SJAKT 40: Er den nordligste sjakten med funn på lokalitet 3.    

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 19,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 7 stk. (A89 – A95), alle er stolpehull.  
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Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 

Undergrunn: Lys grå/gråbeige leire med innslag av silt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Stolpehullene er funnet sentralt i sjakten. I den midtre delen av sjakten er det 
trolig rester av kulturlag rundt anleggssporene.   

 

Sjakt 40 sett mot nordøst. Funnene er fra midtre del av sjakten. 

 

Kommentarer lokalitet 3: 

På lokalitet 3 er det påvist anleggsspor i til sammen syv sjakter. Funnene er gjort over en 
strekning langs veien på nærmere 160 meter. I motsetning til de øvrige lokalitetene langs 
traseen, er det ikke funn i alle sjaktene innenfor lokalitetsavgrensingen på lokalitet 3. I den 
sørlige delen av lokaliteten ligger funnene spredt, men utgjør likevel et sammenhengende 
funnbelte. Anleggssporene er tolket som spor etter jordbruksbosettinger. Funnene i de 
sørligste sjaktene er kokegroper, ildsteder og udefinerte groper. Det må taes forbehold om at 
noen av anleggene i de tre sørligste sjaktene (sjakt 31, 32 og 33) kan være natur, da helst i 
form av gamle vegetasjonsspor (trær). Forbeholdet utelukker ikke at de er forhistoriske 
groper eller (konteksten tatt i betraktning) til og med graver. Mellom sjakt 36 og 39 er det 
påvist spredte kokegroper og ildsteder, det vil si funn som helst forbindes med utkanten av 
boplasser. I sjakt 39 og 40 som utgjør de to nordligste sjaktene på lokaliteten er det funnet 
sikre stolpehull fra bygninger. Stolpehullenes distribusjon sannsynliggjør at de representerer 
mer enn et hus eller husfase. Deler av tomtene kan ligge under dagens veibane. Lokaliteten 
er avgrenset ved sjakting i nord og sør. Den nord – sørorienterte, dype ravinen, like vest for 
sjaktene danner en naturlig vestlig avgrensing for aktivitetssporene rundt boplassen. 
Lokaliteten er ikke avgrenset mot øst. En antatt østlig avgrensing er trolig å finne på jordet på 
motsatt side av Fylkesveien. Det er også sannsynlig at det er spor etter flere aktivitetsfaser 
på lokalitet 3. I så måte kan kanskje noen av anleggssporene i den sørlige delen av 
lokaliteten relateres til bygningsspor som ikke ligger innenfor det forholdsvis smale 
anleggsbeltet som det er sjaktet i.       

Fra kokegropen A71 i sjakt 37 ble det tatt en trekullprøve (KP1) til 14C-datering. 

Lokalitet 1 er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119478. 
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LOKALITET 4,  BLÅKOLLEN,  ID119482,                                                                           
HOV VESTRE, GNR. 19, BNR. 1  

Lokalitet 4 ligger på høydedraget Blåkollen, på gården Hov vestre. Den ligger ca 500 meter 
nordnordøst for lokalitet 3, og ca 10 meter høyere i terrenget. Blåkollen har etter sigende fått 
navnet fra den mørke og kullholdige matjorden. Lokaliteten er definert ut fra funn av 
bosettingsspor i fem påfølgende sjakter. I alt ble det påvist trettifire anleggsspor, derav 
tjuesju stolpehull på Blåkollen.    

 

Hov sett fra krysset Kariolkroken/Lyserenveien (like nord for lokalitet 3). Blåkollen er området fra 
veien og vestover (mot venstre). Lokalitet 4 ligger på toppen av kollen, like til venstre for veien. Kølabunn 

er dumpa i enden av skråningen ned fra Blåkollen. 

 

TERRENGET 

Blåkollen er et lite nordvest – sørøstlig orientert høydedrag som ligger mellom høyden ved 
Bygdetunet og Dingstadsletta. Det strekker seg fra gårdstunet på Hov østre i øst til 
gårdstunet på Hov vestre i vest. Hele høydedraget, utenom gårdstunene, er dyrket mark. 
Lokalitet 4 er påvist på flaten, på ryggen av høydedraget. Nord for lokaliteten skråner 
terrenget tiltagende mot nord. Mot sør er en markant sørvendt skråning ned til Kølabunn. 
Høydeforskjellen mellom Blåkollen og Kølabunn er nærmere 15 meter. Vest for sjaktene er 
et delvis overgrodd svaberg synlig i markoverflaten. Det ligger som en åkerholme 50 – 60 
meter vest for fylkesveien. Høyden over havet på lokaliteten er opp mot 130 meter. Fra 
lokalitet 4 er det god utsikt i sørlig retning. Askim og Romåsen sees mot sør. Mot nord sees 
gamleskolen og Bygdetunet og gravfeltet ved bygdetunet. Mot nordøst sees åsryggen med 
gravfeltet på Moen. 
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SJAKTENE: 

 

 

SJAKT 49: Er den sørligste sjakten på lokalitet 4. Den nordøstre del av sjakten ligger i enden 
av flaten på toppen av ryggen, sørvestre del skrår tiltagende mot sør.  

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 19,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  
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Anleggsspor: 12 stk. (A17 – A28), derav et ildsted (A17) – seks stolpehull (A21 - A28) – et 
mulig stolpehull/udefinert forhistorisk nedgraving (A19) – En udefinert forhistorisk nedgraving 
(A20) – en udefinert forhistorisk grøft (A18) – rester av kulturlag. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 30 cm. 

Undergrunn: Lys gråbrun leire med innslag av silt - dreneringsgrøfter diagonalt - to 
kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: I området rundt stolpehullene i nordøstre del av sjakten sees stedvis en tynn 
horisont/tynt lag av silt/leire som er noe blassere/lysere i fargen enn leira er ellers i sjakten. 
Laget er ikke humusholdig, men inneholder spredt trekull og brent leire. Det er tolket som 
nedbrutt kulturlag, trolig i form av rester av et (over tid) akkumulert gulvsjikt som kan 
relateres til en eller flere hustomter på lokaliteten. I stolpehull A27 ble det observert en brent 
leirklump med tydelig kvistavtrykk. Det antyder at et av husene på flaten kan ha hatt leirklinte 
flettverksvegger. Alle stolpehullene ligger på selve flaten. De øvrige anleggssporene ligger i 
slakt sørlig hellende terreng. Det gjelder også det langstrakte, buede, (forhistoriske) 
udefinerte, grøftlignende anleggssporet A18. Anlegget ligner på del av en veggrøft. Buen er 
imidlertid motsatt av forventet, dersom det (er en veggrøft som) er relatert til stolpehullene 
som er påvist i sjakten.    

 

Sjakt 49 sett mot nordøst. Over stikkstanga sees ildsted A17 og andre anleggsspor. I bakgrunnen, mot 

horisonten sees åsryggen med det store gravfeltet (ID11089) på Moen.  

 

SJAKT 50: Ligger midt på flaten, 10 meter nord for sjakt 49.  

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 19,5 meter 
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Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 11 stk. (A5 – A16), A5 er en udefinert forhistorisk nedgraving (stort stolpehull?) 
- resten er stolpehull. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 – 30 cm. 

Undergrunn: Lys gråbeige leire med innslag av silt - dreneringsgrøfter diagonalt - to 
kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Alle stolpehullene ligger i vestre del av sjakten.  

 

Sjakt 50 sett mot nordøst. 

 

SJAKT 51: Ligger midt på flaten, 10 meter nord for sjakt 50. 

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 20 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 6 stk. (A29 – A34), derav et ildsted (A29) – resten er stolpehull. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 30 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene i 
østre del av sjakten - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Stolpehullene ligger spredt i hele sjakten, bortsett fra i den aller sørøstligste 
delen.   
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Sjakt 51 sett mot sørvest. Øverst til venstre skimtes gårdstunet på Dingstad. Øverst til høyre sees 
åkerholmen på Blåkollen. 

 

 

Ildstedet A29 sett mot nordnordvest. 
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SJAKT 52: Ligger 10 meter nord for sjakt 51. I østre del av sjakten heller terrenget slakt mot 
nord.  

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 21,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 1 stk., A35 stolpehull.  

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire med innslag av silt - dreneringsgrøfter diagonalt - to 
kabelgrøfter på tvers i østenden. 

 

Sjakt 52 sett mot sørvest. 

 

Sjakt 53: Er den nordligste sjakten på lokalitet 4. Den ligger ca 15 meter nord for sjakt 52. De 
nordøstlige 2/3 av sjakten ligger i en nordvendt skråning.  

Orientering: nordøst - sørvest 

Lengde: 26 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 4 stk. (A1 – A4), alle er stolpehull.  
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Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire med innslag av silt - dreneringsgrøfter diagonalt - to 
kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Alle anleggssporene ligger på flaten i den sørvestligste delen av sjakten.  

 

Stolpehull A4 i sjakt 53 sett mot sørvest. Stolpehullet er steinskodd og inneholder skjørbrent stein.  

 

Kommentarer lokalitet 4: 

Lokalitet 4 avgrenses naturlig av skrånende terreng mot nord og sør. Distribusjonen av 
anleggsspor i sjaktene viser at funnbeltet strekker seg videre østover, inn under eksisterende 
veibane, vestover og nordvestover. Kanskje er det områder med bosettingsspor over hele 
den flate delen av ryggen, fra tunet på Hov østre til tunet på Hov vestre. Det er påvist 
stolpehull i alle de fem sjaktene på lokaliteten. Det levner liten tvil om at det er spor etter flere 
hustomter, fra flere bosettingsfaser på Blåkollen.  Beliggenheten tilsier at Blåkollen har vært 
en attraktiv plass for gårdsbebyggelse. Åsryggen gir fri utsikt sørover, så langt øyet rekker. 
Den lange sørvendte skråningen innbyr til åkerbruk. Lokalitetens nord – sørlige utbredelse i 
sjaktene kan være opp mot 90 meter, målt i den vestre delen av sjaktene.       

Fra stolpehull A11 i sjakt 50 ble det tatt en trekullprøve (KP2) til 14C-datering. 

Lokalitet 4 er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119482. 
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LOKALITET 5,  GAMLESKOLETUNET SØR, ID119484 ,                                 
HOV VESTRE, GNR. 19, BNR. 1  

Lokalitet 5 ligger like sør for tunet på gamleskolen i Spydeberg. Blåkollen, med lokalitet 4 
ligger drøyt 400 meter mot sør. Lokaliteten er definert ut fra funn av bosettingsspor i fire 
påfølgende sjakter. Tretten av i alt tjue anleggsspor på lokaliteten er stolpehull, eller mulige 
stolpehull.   

 

Utsikt mot gamleskolen, Bygdetunet og lokalitet 5. (i forkant av bilen sentralt i bildet). På motsatt side 
av veien ligger tre gravhauger. Bygdetunet ligger til høyre (øst) for veien, skjult bak trærne. Bildet er tatt 

mot nord. 

 

TERRENGET 

Lokalitet 5 ligger på en slak, sørlig hellende flate, i det nordøstre hjørnet av et stort, dyrket 
jorde. Den ligger ovenfor en lang, sørvendt skråning ned mot gårdsveien/tilkjørselsveien til 
Hov vestre. Flaten er del av en større leirslette som fortsetter, øst, vest og nordover. Nord for 
lokaliteten går en gårdsvei og nord for den ligger en parkeringsplass på det som en gang var 
skolegården på gamleskolen i Spydeberg. I nordenden av parkeringsplassen er fjell synlig i 
markoverflaten. En gravhaug ligger i hagen mellom skolebygningen og parkeringsplassen. 
Den er anlagt på et lite svaberg. På motsatt side av fylkesveien, 20 – 30 meter mot øst, 
ligger et lite gravfelt bestående av tre gravhauger. Det høyeste punktet i området er ved den 
gamle skolebygningen. Der er høyden over havet over 140 meter. Lokaliteten ligger rundt 
138 meter over havet. Fra lokalitet 5 er det fri utsikt sørover mot Blåkollen, Dingstad, 
Skulberg og Spydeberg sentrum. Videre sørover sees Askim og Romåsen. Gamleskolen og 
åsryggen vest for den, stenger for mye av utsikten nordover. Mot øst sees åsryggen med 
gravfeltet på Moen. 
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Flaten med lokalitet 5 sett mot østnordøst. I bakgrunnen sees Bygdetunet og gravfeltet.  

 

SJAKTENE: 
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Sjakt 60: Er den sørligste sjakten med funn på lokalitet 5. Den ligger i enden av flaten, i slakt 
sørlig hellende terreng. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 22 meter 

Bredde: Opp til 3,5 meter  

Anleggsspor: 2 stk. (A36, A37), derav et stolpehull (A37) og et mulig stolpehull (A36) 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 

Undergrunn: Lys grå/gråbeige leire med innslag av silt – enkelte stein - dreneringsgrøfter 
diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Sør for sjakt 60 skrår terrenget tiltagende mot sør. Skråningen utgjør en naturlig 
avgrensing av lokaliteten mot sør.   

 

Sjakt 60 sett mot vestsørvest. 

 

Sjakt 61: Ligger ca 10 meter nord for sjakt 60. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 23 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 10 stk. (A38 – A47), derav to ildsteder (A42, A47) - fem stolpehull (A38, A39, 
A40, A44, A45) et mulig stolpehull (A46) – to kokegroper (A41, A43) – rester av kulturlag 
rundt anleggssporene sørvest i sjakten. 

Funn: F.7 (keramikk) i A39 stolpehull. 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 
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Undergrunn: Lys grå/gråbeige leire med innslag av silt – enkelte stein - dreneringsgrøfter 
diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Litt rester av lyst og nedbrutt kulturlag mellom anleggssporene. De fleste 
anleggssporene ligger sørvest i sjakten.   

 

Sjakt 61 sett mot østnordøst. Merk: flere anleggsspor sees i den nærmeste delen av sjakten. 

 

Ildstedet A42 i sjakt 61, sett mot østnordøst. Nedenfor tommestokken sees en dreneringsgrøft. 
Stolpehullet A44 i øvre høyre hjørne av bildet (knapt synlig på bildet) er kuttet av ildstedet og er følgelig 

eldre. 
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Stolpehull A39 i sjakt 61 er steinskodd. Under opprensing ble det funnet to keramikkskår (f.7) i 
anleggssporet. Bildet er tatt mot østnordøst.  

 

Sjakt 62: Ligger ca 10 meter nord for sjakt 61. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 23,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 4 stk. (A48 – A51), derav en kokegrop (A50) – et ildsted (A48) – et stolpehull 
(A49) – et mulig stolpehull (A51). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 

Undergrunn: Lys grå/gråbeige leire med innslag av silt – enkelte stein - dreneringsgrøfter 
diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Anleggssporene ligger sørvest i sjakten. 

 

Sjakt 62 sett mot nordøst. Kokegropen A50 sees sentralt i bildet. 
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Kokegrop A50 i sjakt 62 fikk hard medfart under avdekkingen. Den virker dyp og inneholder mye kull og 
skjørbrent stein. Bildet er tatt mot nordøst. 

 

Sjakt 63: Er den nordligste sjakten med funn på lokalitet 5. 

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 22 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 3 stk. (A52 – A54), derav et stolpehull (A52) – en udefinert nedgraving (A54) – 
en udefinert grøft (A53). 

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse 25 - 30 cm. 

Undergrunn: Lys grå/gråbeige leire med innslag av silt – enkelte stein - dreneringsgrøfter 
diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: En udefinert grøft krysser sjakten diagonalt, med retningen sørøst – nordvest. 
Retningen er motsatt av de mange dreneringsgrøftene som er anlagt på jordet. Grøften er 
breiere enn dreneringsgrøftene, massen er mørkere og inneholder trekull og stein. I 
motsetning til de andre grøftene som er synlig i sjaktene på lokaliteten, er denne gravd med 
spade og ikke med maskin eller Rådalshjul. Grøften kan være forhistorisk og relatert til flere 
av de andre anleggssporene på lokalitet 5. Den kan også være en nyere tids grøft.        

 

Sjakt 63 sett mot østnordøst. I bakgrunnen, på motsatt side av veien sees en av gravhaugene i gravfeltet 
ved Bygdetunet.   
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Kommentarer lokalitet 5: 

Bosettingssporene på lokalitet 5 er avgrenset mot sør og nord med funntomme sjakter. 
Lokalitetens utbredelse langs fylkesveien (sørsørvest – nordnordøst) kan være opp mot 60 
meter, målt fra sjakt 59 (funntom) i sør til sjakt 64 (funntom) i nord.  De fleste anleggssporene 
er påvist i vestre del av sjaktene. Utstrekningen på funnområdet mot vest er følgelig ikke å 
finne i sjaktene. Det ble ikke påvist sikre forhistoriske anleggsspor inn mot fylkesveien. Det 
bør være en indikasjon på at hovedtyngden av anleggsspor ligger lengre mot vest. Det er 
vanskelig å peke ut noen naturlig avgrensing mot vest da terrenget er nokså ensartet i den 
retningen over en lengre strekning. Flaten som lokaliteten ligger på går gradvis over i en mer 
sørlig helling ca 50 meter vest for fylkesveien. Muligvis er skråningen sammenfallende med 
på lokalitetens vestlige utbredelse. Spredningen av stolpehull i sjaktene viser at det er spor 
etter mer en bygning på lokaliteten.    

Fra kokegrop A50 i sjakt 62 ble det tatt en trekullprøve (KP3) til 14C-datering. 

Lokalitet 1 er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119484. 

 

 

LOKALITET 6,  GAMLESKOLETUNET NORD, ID119483 ,                                
HOV ØSTRE, GNR. 19, BNR.  2  

Lokalitet 6 er den nordligste av lokalitetene som ble påvist under registreringen. Den ligger 
like nord for driftsbygningen, nord for den gamle skolebygningen på Hov. Lokalitet 5 ligger 
drøye 100 meter mot sørsørvest. Lokalitet 6 er definert ut fra bosettingsspor i to påfølgende 
sjakter. Åtte av ni anleggsspor på lokaliteten er stolpehull.  

 

Lokalitet 6 sett mot sørvest.  
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TERRENGET 

Lokalitet 6 ligger i det sørøstre hjørnet av et stort jorde. Jordet ligger på vestsiden av 
fylkesveien, sør for Torudveien. Den ligger på en større slette i slakt nordlig hellende terreng. 
Små partier med nakent svaberg sees rundt på gamleskoletunet. Under 50 meter vest for 
lokaliteten ligger et skogkledd høydedrag som stenger for utsikten vestover. I et landskap 
uten dagens bebyggelse ville det vært god utsikt sørover, mot Askim. Mot nord sees høyden 
ved Bergenhus. Forholdsvis høy blandingsskog hindrer utsikt østover mot Moen. Lokalitet 6 
ligger opp mot 141 meter over havet. 

SJAKTENE: 

 

Sjakt 66: Ligger like nord for driftsbygningen på gamleskoletunet. Sjakten er den sørligste av 
sjaktene på lokalitet 6.  

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 20,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 7 stk.(A55 – A61), derav en brei udefinert grøft (A61) og seks stolpehull.  

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 30 cm. 
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Undergrunn: Lys grå/gråbeige, seig leire - innslag av silt i vestre halvdel – lite stein - 
dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Et opp til 2,2 meter bredt, langstrakt, buet, fyllskifte (A61) går diagonalt i sjakten. 
Den har retningen øst – vest, med sving mot sørøst og det sørøstlige hjørnet av jordet. Det 
er trolig restene av en hulvei/tråkk eller en brei veggrøft. Alle stolpehullene er påvist sørvest 
for strukturen. Stolpehullet A57 er skodd med grovt tilhugget stein. 

 

Sjakt 66 sett mot østnordøst. Den udefinerte strukturen A61 sees midt i bildet. Alle stolpehullene ble 
påvist sør for A61. 

 

Den udefinerte strukturen A61 i sjakt 66 etter et kraftig regnskyll. Bildet er tatt øst. 
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Sjakt 67: Er den nordligste sjakten med funn på lokaliteten. Den ligger ca 10 meter nord for 
sjakt 66.  

Orientering: østnordøst - vestsørvest 

Lengde: 20,5 meter 

Bredde: Opp til 4 meter  

Anleggsspor: 2 stk. (A62, A63), begge er stolpehull.  

Matjord: Tung, brungrå og leirblandet, enkelte stein. Tykkelse rundt 25 cm. 

Undergrunn: Seig lys grå/gråbeige leire, innslag av silt i området rundt anleggssporene i 
vestre del av sjakten - dreneringsgrøfter diagonalt - to kabelgrøfter på tvers i østenden. 

Kommentar: Stolpehullene ble funnet i vestenden av sjakten. 

 

Sjakt 67 sett mot østnordøst. Stolpehullene ble påvist i vestenden av sjakten (det vil si i den nedre delen av 
bildet). 

 

Kommentarer lokalitet 6: 

Lokalitet 6 er avgrenset med funntomme sjakter mot nord. Alle stolpehullene er funnet i den 
vestlige delen av sjaktene og funnområdet forventes å strekke seg videre vestover på jordet.  
Mot sør kan lokaliteten ha en utbredelse inn mot gamleskoletunet. Svabergene på 
nordøstsiden av tunet utgjør en naturlig sørøstlig avgrensing. Den udefinerte strukturen A61 
svinger mot det sørøstre hjørnet av jordet. Vest i sjaktene kan lokalitet 6 ha en nord – sørlig 
utbredelse på nærmere 50 meter, målt fra sørenden av jordet og til sjakt 68 (funntom). I 
utmarka like vest for lokaliteten ble det foretatt en synfaring for om mulig å påvise hulveier 
etc. Synfaringen var begrenset til området nærmest opp til jordekanten. Det ble ikke funnet 
sikre spor etter hulveier. Et par kortere, ”hulveilignende” fordypninger i terrenget hadde 
retning ned mot lokalitet 6.  

Lokalitet 1 er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119483. 
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ANDRE AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

GRAVHAUG, ID119480 

I hagen på sørsiden av gamleskolen sees en markant, menneskebygget haug. Den er anlagt 
på et svaberg som utgjør det høyeste punktet i hagen. Høyden over havet er 140 meter. 
Haugen ligger omtrent midt mellom lokalitet 5 og 6, under 30 meter nordvest for gravfeltet på 
Bygdetunet (ID78680). Den måler ca 9 x 6 meter og har en ujevn, tilnærmet avrundet 
rektangulær form. Den ujevne formen skyldes nyere tids inngrep. Lengderetningen er nord–
sør. Høyden er opp til 50 cm, men toppen er planert/avflatet. Haugen har flere blomsterbed i 
sidene, busker, småbjørk og et velvoksent tuntre på toppen.  

Under befaringen, før registreringsoppstart ble det vurdert som en selvfølge at haugen var et 
gravminne som inngikk i gravfeltet på motsatt side av veien. Ut fra opplysningene i 
Askeladden består for øvrig gravfeltet (ID78680) av tre langhauger som alle skal ligge ved 
Bygdetunet, på østsiden av fylkesveien. En synfaring avklarte også at gravminnene faktisk 
ligger der. Usikkerhetsmomentet i vurderingen av haugen på gamleskoletomta som 
gravminne er hvorfor den ikke ble registrert samtidig med de andre gravhaugene på slutten 
av 1960-tallet?   

 

Gravhaugen sett mot sørøst. Merk: Til høyre for gravhaugen sees to av langhaugene i gravfeltet på 
Bygdetunet.  

Haugens form og plassering på svaberget utelukker at den er naturlig. Flere andre kjente 
gravhauger i Spydeberg er også anlagt på svaberg, blant annet to av langhaugene på 
motsatt side av veien. Det gamle tuntreet på toppen av haugen viser at haugen ikke kan 
være anlagt etter registreringen i 1968, men faktisk lå i skolegården eller hagen mens skolen 
var i bruk. Haugen ligger nært opp til et kjent gravfelt. Den har mistet litt av sin opprinnelige 
form på grunn av nyere tids virksomhet, men er fortsatt mindre skadet, høyere og mer 
markert enn den ene av de tre langhaugene på Bygdetunet. Lengderetningen er nord–sør, lik 
langhaugene på motsatt side av veien. Den mest plausible tolkingen av haugen i 
gamleskolehagen er at det er et jernalder gravminne av typen langhaug, som relaterer seg til 
gravfeltet på Bygdetunet.  

Gravhaugen er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID119480. 
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Gravhaugen sett mot vestsørvest.  

 

OVERPLØYD GRAVHAUG OG LØSFUNNET PERLE, ID119485 

Under registreringen på Skulbergsletta ble det foretatt en summarisk åkervandring på og 
rundt en lav, sirkulær, knapt synlig forhøyning i åkeren. Den ligger utenfor tiltaksgrensen, 
drøyt 20 meter øst for fylkesveien. Diameteren på forhøyningen er ca 10 meter. 
Høydeforskjellen fra åkeren rundt er maksimalt 20 cm. På selve forhøyningen ble det funnet 
en liten perle og observert trekull i den nypløyde åkerjorda. Perlen er tolket som del av 
gravgods som er pløyd opp fra dypere sjikt. Forhøyningen i åkeren anses som en overpløyd 
gravhaug. Gravhaugen ligger innenfor (den reviderte avgrensingen av) gravfeltet (ID69497) 
med et større antall overpløyde gravhauger.  Funnstedet er i nordenden av selve 
Skulbergsletta, på kanten, før fallet ned mot Dingstaddumpa. Flere tilsvarende lave 
forhøyninger er fortsatt synlig på sletta, spesielt i den sentrale delen av gravfeltet. Det er 
trolig de siste restene etter haugkappene på det som i sin tid var de høyeste og mest 
markerte gravhaugene.   

Perlen er hvit, opak og tønneformet. Materialet er glass, eller eventuelt kvarts. Den har svakt 
konkave sider, trolig som følge av lengre tids slitasje mot andre perler i et kjede. Hullet har 
tydelige slitasjespor. Den lille perlen var del av et smykke som var i bruk en tid før det havnet 
i graven. Kanskje var den også nedlagt som del av et smykke. Perlen er registrert i 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden som løsfunn, med ID119485. 

 

Den hvite perlen fra Skulbergsletta (gulfargen  som perlen har på dette bildet er noe misvisende).  
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FUNNTOMME SJAKTER LANGS TRASEEN 

I flere av områdene som ble undersøkt ble det ikke påvist kulturminner. Funntomme sjakter 
er innmålt og vises på kartene som er presentert i rapporten. Det påfølgende er en kort 
beskrivelse av områdene og sjaktene som ikke ga funn av kulturminner. Sjaktene ligger i 
dyrket mark, dersom ikke annet er opplyst.  

 

SNIPPEN, SKULBERGSLETTA, SKULBERG NORDRE GNR. 11. BNR. 1:   

På Skulbergsletta ble det åpnet i alt 24 sjakter. I tre av dem ble det påvist anleggsspor som 
utgjør lokalitet 1. Mellom gårdstunet på Skulberg nordre og lokalitet 2, ble det åpnet i alt seks 
sjakter (sjakt 5 – 10). Sjaktene ligger med ca 10 meters mellomrom over en strekning på 
drøyt 125 meter (sør for lokaliteten). Alle sjaktene ligger innenfor avgrensingen på det store 
gravfeltet på Skulbergsletta. Orienteringen er sørvest – nordøst. Lengdene varierer mellom 
ca 15 og 25 meter. Breddene er mellom 3 og 4 meter. Undergrunnen er seig, lys grå leire og 
matjordsdybden er opp til 35 cm.  

I sjakt 5 som er den sørligste av sjaktene var det metertykke lag med påfylte masser. 
Massene inneholdt mye skrot og bygningsrester som tegl, etc. På motsatt side av fylkesveien 
ligger en gårdsdam. En nærliggende tolking er at vestre del av dammen ble gjenfylt under 
anleggelsen av veien. Den vestre delen av sjakten ligger i østlig skrånende terreng ned fra 
en nyere driftsbygning på gårdstunet. Noe av avfallet kan være påfylt under og etter 
oppføringen av driftsbygningen.   

Nord for lokalitet 2, mellom lokaliteten og Dingstaddumpa, (ravinen som skiller Skulbergsletta 
og Dingstadsletta) ble det åpnet i alt femten sjakter. Sjaktene ligger innenfor avgrensingen 
på det store gravfeltet på Skulbergsletta. De er anlagt med ca 10 meters mellomrom over en 
strekning på rundt 260 meter. Alle sjaktene er orientert sørvest – nordøst. Sjaktlengdene 
varierer mellom ca 19 og 25 meter, bortsett fra sjakt 20 som er 11,5 meter lang. Breddene er 
opp til 4 meter. Undergrunnen er seig, lys grå leire og matjordsdybden er opp til 35 cm.  

 

DINGSTADSLETTA, DINGSTAD SØNDRE, GNR. 12, BNR. 1: 

På Dingstad, på motsatt side av dumpa, ble det åpnet i alt sytten sjakter (sjakt 29 – 45). Syv 
av sjaktene har funn av anleggsspor som utgjør lokalitet 3. Innimellom sjaktene med funn 
ligger tre funntomme sjakter. To funntomme sjakter (sjakt 29 og 30) ligger med 10 meter 
mellomrom, ca 23 meter sør for lokalitet 3. Sjaktene ligger i en slak sørlig skråning ned mot 
Dingstaddumpa. Nord for lokalitet ble det åpnet fire sjakter (sjakt 41 – 44). Sjakt 41 – 43 
ligger med ca 10 meters mellomrom, mens avstanden fra sjakt 43 til 44 er ca 13 meter. Alle 
sjaktene er orientert sørvest – nordøst. Undergrunnen er seig, grå leire.  

 

HOV VESTRE, GNR. 19, BNR. 1: 

Sjakt 45 ligger på jordet nord for veien Kariolkroken, ca 24 meter nordøst for sjakt 44. Nord 
for sjakten skrår terrenget tiltagende mot nord, ned til ravinen som kalles Kølabånn 
(Kollbotn). Sjakt 45 er orientert vestsørvest - østnordøst. Undergrunnen er seig, grå leire. 
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På ”Kølabånn”, i den sørvendte skråningen ned fra Blåkollen ble det åpnet tre sjakter (sjakt 
46 – 48). Sjaktene ligger i det slakeste partiet av skråningen, ned mot søkket i terrenget 
mellom Dingstad og Hov. Søkket er trolig en gammel ravine. Hensikten med sjaktene var å 
se etter forhistoriske dyrkingslag (gammelåker). Sjaktene ligger med ca 40 meters 
mellomrom, over en strekning på rundt 100 meter. I sjakt 48 som er den nordligste av de tre 
sjaktene ble det påvist et tynt sjikt av eldre dyrkingsjord. Laget er lysere og mer minerogent 
enn lagene over og inneholder spredt trekull. Åkerlaget er ikke dokumentert. Jordsig har 
trolig overleiret eldre dyrkingslag et stykke oppover skråningen. Undergrunnen er seig, grå 
leire. Matjordsdybden i sjakt 48 er opp mot 40 cm.    

I sørenden av jordet mellom tilkjørselsveien til Hov vestre og lokalitet 5 ble det åpnet fem 
sjakter (sjaktene 54 – 58) i slakt sørlig skrånende terreng. Den nordligste av sjaktene ligger 
ca 110 meter sør for lokalitet 5. Undergrunnen er seig, grå leire med innslag av silt i øst, inn 
mot fylkesveien. Matjordsdybden er 25 - 30 cm.    

 

HOV ØSTRE, GNR. 19, BNR. 3, 2: 

Én sjakt ble åpnet på parkeringsplassen ved gamleskolen (sjakt 65). Parkeringsplassen 
ligger omtrent midt mellom lokalitet 5 og 6, noen få meter sør for gravhaugen i hagen ved 
gamleskolebygningen (ID119480). Terrenget er flatt, med nakent svaberg synlig i nordenden 
av parkeringsplassen.  Under sjaktingen ble det avdekket svaberg under 10 - 20 cm med torv 
og påfylte masser.  

Mellom lokalitet 6 og Hovsplassen/Torudveien ble det åpnet tre sjakter (sjaktene 68 – 70). 
Sjakt 68 er den sørvestligste og avgrenser lokalitet 6 mot nord. Nord for sjakt 68 er terrenget 
lett kupert, med flere markante raviner. Sjakt 69 ligger på en liten flate mellom to raviner, 
mens sjakt 70 ligger på en flate inn mot Hovsplassen. Undergrunnen er seig, grå leire, under 
25 – 30 cm matjord.  

 

Bildet viser sjakt 68 som avgrenser lokalitet 6, sett fra sjakt 69. I bakgrunnen sees driftsbygningene på 
tunet på gamleskoletomta. Bildet er tatt mot sørsørvest. 

 

På den sørlig hellende flaten mellom Hovsplassen/Torudveien og Bergenhus ble det åpnet 
tre sjakter (sjaktene 71 – 73) med 10 – 12 meters mellomrom. Undergrunnen er løs silt og 
morenemasser under 20 – 30 cm matjord. 
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På en nordøstlig hellende flate, nord for tunet på Bergenhus, ble det åpnet fire sjakter 
(sjaktene 74 – 77). Sør for sjaktene er nakent svaberg synlig i dagen. Undergrunnen er fin 
siltblandet grus i sør, som gradvis går over i leire/silt mot nord. Matjordstykkelsen er mellom 
20 og 30 cm.  

 

GALTEBU VESTRE, GNR. 95, BNR. 1: 

På et lite jorde mellom en skogsvei (også tilkjørselsvei til bolighus), hagen til et bolighus og 
fylkesveien ble det åpnet fem sjakter (sjaktene 78 – 82). Sjaktene ligger i flatt terreng, 
nordøst for stigningen opp fra Bergenhus. Høyden over havet er rundt 155 meter. Sjaktene 
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er orientert nord-sør og avstanden mellom dem er 10 meter. Undergrunnen er gråbeige, 
siltblandet leire, under rundt 30 cm matjord.  

På et lite jorde, i mark som tidligere var dyrket ble det åpnet to sjakter (sjaktene 83 og 84). 
Jordet ligger opp til Grinna, like nordøst for jordet med sjaktene 78 – 82. Områdene er kun 
avskilt av en smal tunge med villnis og ungskog. Undergrunnen er gråbeige, siltblandet leire, 
under rundt 30 cm matjord. 

 

Jordet på Galtebu sett mot nordøst. 

 

HUSEBY ØSTRE, GNR. 93, BNR. 1: 

På et lite jorde på Huseby østre ble det åpnet én sjakt (sjakt 85). Jordet ligger drøyt 100 
meter sør for den gamle bedehustomten (bedehuset er nå revet). Ut fra opplysninger fra 
grunneier er jordet forholdsvis nydyrket, gjennom drenering og opparbeiding av våtmark. Det 
stemmer også med vurderinger av undergrunnen og matjorden i sjakten. Under sjaktingen lå 
det også mye overvann på jordet (etter regnskyll dagene forut).   

 

HUSEBY VESTRE, GNR. 92, BNR. 3: 

På et lite flatt og gresskledd jorde, like sør for stigningene opp mot Holli, ble det åpnet tre 
sjakter (sjaktene 86 – 88). Undergrunnen, som består av løs gulbeige og rustrød silt og 
grovkornet sand, drenerer dårlig. Under sjaktingen lå det også overvann på bakken og 
matjorden var våt etter regnskyll dagene forut. Matjordslaget var opp til 40 cm dypt.   
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Jordet på Huseby vestre sett mot nordvest. I hagen til huset helt til høyre i bildet (villa Solgry) er det 
registrert en gravhaug (ID78118). 

 

HOLLI, GNR. 68, BNR. 1, 2, 3 OG 6. 

 

På Holli ble det åpnet til sammen åtte sjakter, fordelt på fire områder (sjaktene 89 – 96). Om 
lag 230 meter sør for toppen av Holliåsen ble det åpnet to små sonderingssjakter (sjaktene 
89 og 90). Sjaktene ligger i sørlig skrånende terreng. Vest for sjaktene er marken dyrket 
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mens det langs fylkesveien er flere jordfaste steiner og en del påfylte masser som stein og 
organisk avfall. Undergrunnen er morene av sand, grus og småstein og det er tett mellom 
jordfaste kampesteiner.  

På et lite trekantformet jorde mellom tilkjørselsveiene til gårder og hus på Holli ble det åpnet 
to sjakter (sjaktene 91 og 92). Sjaktene ligger i slakt sørlig skrånende terreng ca 40 meter 
sør for flaten på toppen av åsen. Undergrunnen er svært forstyrret og omrotet av nyere tids 
dyrking. Morenen består av gulbeige sand og en del stein. I tillegg til dreneringsgrøfter er det 
tett med dype matjordsfurer i undergrunnen. Matjordslaget inneholder mye recent avfall og er 
ca 25 cm tykt. 

I slakt nordlig skrånende terreng på toppen av åsen, like nord for tilkjørselsveien til Holli gård, 
ble det åpnet to sjakter (sjakt 93 og 94). Faren til nåværende grunneier fortalte at en ca 10 - 
20 meter brei stripe med mark ble opparbeidet og nydyrket på slutten av 1950-tallet. Den 
løse morenen som utgjør undergrunnen i sjaktene bar også sterkt preg av nydyrkingen. 
Mange steinopptrekk som er fylt med løs matjord vitner om at tonnevis med stein ble fjernet 
under arbeidet. Det er det fortsatt mange jordfaste stein i undergrunnen. Øst i sjaktene, 
nærmest fylkesveien, er det torvlommer og røtter etter trær som ble fjernet. Høyden over 
havet på toppen av åsen er ca 190 meter. Det gjør Holli til den høyestliggende gården i 
Spydeberg.  

 

Bildet viser sjaktene på toppen av åsen på Holli. Bildet er tatt mot sør.  

På en liten nordlig hellende flate, i nordlig skrånende terreng ble det åpnet to sjakter 
(sjaktene 95 og 96). Sjaktene ligger ca 65 meter nord for toppen av åsen på Holli. Under 
sjaktingen var det en del overvann i området rundt sjaktene. I følge grunneierens far skyltes 
det at det lå et par oppkommer (kilder) på flaten, nært opp til fylkesveien. Den løse 
undergrunnen i sjaktene bar preg av nydyrking.   

 

RUD VESTRE, GNR. 66, BNR. 1 OG 9: 

På en lav åsrygg, på motsatt side av veien for tilkjørselsveien til Haugerud, ble det anlagt tre 
sjakter (sjaktene 97 – 99). Den ene sjakten (sjakt 97) ble åpnet inntil en skogsvei, i 
nordenden av et større jorde med dyrket mark.  De to andre ble åpnet på et lite jorde på 
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nordsiden av skogsveien, i mark som tidligere var dyrket. Undergrunnen i området er 
gulbeige, leirblandet silt. Matjordsdybden er mellom 20 og 35 cm.  

 

 

KONKLUSJON 

Under søkesjaktingen langs gang-/sykkelveitraseen fra Hovin skole til Lyseren i Spydeberg 
kommune ble det registrert automatisk fredede kulturminner i form av seks forhistoriske, 
arkeologiske lokaliteter. Alle lokalitetene ligger i dyrket mark, langs vestsiden av Fv. 
202/Lyserenveien.  De er påvist på strekningen fra Bujordet på Skulberg søndre i sør, til nord 
for den gamle skolebygningen ved Bygdetunet i Spydeberg i nord. I marklinje er det ca 2,3 
km mellom den nordligste og den sørligste lokaliteten. Det samlede antallet anleggsspor på 
lokalitetene er 123 stk., derav 81 stolpehull eller mulige stolpehull. De øvrige anleggssporene 
er kokegroper, ildsteder, udefinerte forhistoriske groper, udefinerte grøfter og grøftlignende 
strukturer, samt rester av kulturlag. På lokalitetene  ble det funnet brent bein, keramikk, brent 
flint og sintret leire eller slagg. Anleggsporene er fordelt på tjuefire av i alt 99 sjakter. Det er 
påvist stolpehull etter bygninger på alle lokalitetene, bortsett fra lokalitet 1 på 
Skulbergtoppen. Likevel vurderes det som svært sannsynlig at det finnes rester etter 



-  53  -  

forhistoriske bygninger også på lokalitet 1. Alle lokalitetene regnes som spor etter 
jordbruksbosettinger. De fleste stolpehullene har inngått i bygninger. Bygningene er 
fortrinnsvis grinbygde langhus fra gårdstun. Kokegroper og udefinerte groper er spor etter 
aktiviteter i forbindelse med bosettingene.  

I tillegg til lokalitetene med bosettingsspor ble det registrert en gravhaug i hagen på sørsiden 
av gamleskolebygningen. Gravhaugen regnes som del av gravfeltet på Bygdetunet, på 
motsatt side av fylkesveien.   

På Snippen, på Skulbergsletta, krysser traseen et kjent gravfelt (ID69497) med et stort antall 
overpløyde gravhauger. Lokalitet 2 er påvist innenfor gravfeltets avgrensing. På lokaliteten er 
det registrert stolpehull, kokegroper, ildsted og udefinerte groper. På grunn av 
funnkonteksten kan det ikke utelukkes at enkelte av de udefinerte gropene er graver. Det 
samme gjelder for udefinerte groper på lokalitetene 1 og 3, som ligger nært opp til det 
samme gravfeltet. Det er selvsagt også mulig at det kan finnes spredte graver på Snippen, 
som ikke er fanget opp gjennom sjaktingen. Innenfor gravfeltets avgrensing ble det funnet en 
liten, hvit glassperle i nypløyd åker. Funnstedet er på østsiden av fylkesveien, det vil si 
utenfor tiltaksområdet. Perlen tolkes som del av gravgods som er pløyd opp fra dypere sjikt. 
Forhøyningen i åkeren regnes som en overpløyd gravhaug.       

Tidligere registrerte kulturminner i områdene rundt traseen er dominert av gravminner og 
gravfelt. I tillegg er det flere kjente bygdeborger på de høyeste åsene. Det store antallet 
gravhauger innenfor en 500 meters radius fra den planlagte traseen vitner om forholdsvis 
intensiv bosetting i området, i deler av forhistorien. Selv om traseen krysser et landskap som 
stedvis er optimalt med hensyn til forhistoriske jordbruksbosettinger, er anleggsbeltet bare 18 
meter bredt. Seks lokaliteter langs en distanse på 2,3 km er mye. Det levner liten tvil om et 
stort potensial for tilsvarende lokaliteter på leirsletter og lave høydedrag i området rundt. I 
den nordlige delen av traseen ble det ikke påvist automatisk fredede kulturminner. Fra det 
gamle skoletunet og nordover var det få eller ingen lange strekk som krysset leirsletter og 
flater på høydedrag. Traseen er heller lagt til utkanten av slettene, gjerne ganske nært opp 
til, eller i bratte åssider og skogsområder. Den aller nordligste delen av traseen følger 
bredden av Lyseren.   

Lokalitetene må betraktes som et betydelig bidrag til forståelsen av kulturhistorien i området. 
Kanskje kan bosettingene knyttes til bygdeborgene, eller noen av de mange gravminnene 
langs traseen.  

Fra anleggsspor på lokalitetene 3, 4 og 5 er det tatt kullprøver til 14 C-dateringer. I en 
foreløpig vurdering tidfestes bosettingssporene til jernalder. Resultatene fra dateringene vil 
forhåpentligvis gi en mer nyansert tidshorisont. 

 

 

SARPSBORG 10.02.09 

 

................................................................. 

Morten Bertheussen 

Feltleder 
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Vedlegg: 

 Anleggsliste 

 Funnliste 

 kullprøveliste 

 Plantegninger 

 Kart over traseen 

 

ANLEGGSLISTE 

Anr. Sjakt: Lok. Tolking: Beskrivelse: Ca. mål: 

1 53 4   Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - steinskodd. 30 x 30 cm 

2 53 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - steinskodd. 50 x 50 cm 

3 53 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - steinskodd. 30 x 30 cm 

4 53 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - stein. 20 x 20 cm 

5 50 4 Udefinert/ 

Stolpehull? 

Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - stein. 70 x 65 cm 

6 50  4 Stolpehull Oval - gråbrun humusblandet leire – trekull - steinskodd 40 x 30 cm 

7  50 4 Stolpehull Oval - gråbrun humusblandet leire – trekull - steinskodd 40 x 30 cm 

8  50 4 Stolpehull? Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull – kuttet av 
drensgrøft. 

Diameter: 
40 cm 

9  50 4 Stolpehull Oval - gråbrun humusblandet leire – trekull 40 x 30 cm 

10  50 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire 25 x 25 cm 

11  50 4 Stolpehull Sirkulær - mørk gråbrun - humusblandet leire - stedvis mye 
trekull - stein. 

40 x 40 cm 

12  50 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - stein. 20 x 20 cm 

13  50 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull – stein – dobbel 
med A14. 

30 x 30 cm 

14 50 4 Stolpehull Oval – gråbrun - humusblandet leire – steinskodd - dobbel med 
A13. 

40 x 30 cm 

15 50 4 Stolpehull Sirkulær - gråbrun humusblandet leire – trekull - stein. 25 x 20 cm 
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16 50 4 Stolpehull Sirkulær, gråbrun, humusblandet leire. Steinskodd. 40 x 40 cm 

17 49 4 Ildsted Tilnærmet sirkulær - skjørbrent stein og trekull. 160 x 140 
cm 

18 49 4 Udefinert 
grøftlignend
e 
anleggspor 

Diffust, langstrakt, buet anleggsspor - noe uklar avgrensing - lys 
gråbeige leire med lite humus - spredt trekull - spor av brent 
leire. Ca 5 meters lengde er synlig i sjakten.  

Bredde: 
rundt 35 
cm. 

19 49 4 Udefinert/ 

Dobbel -
stolpehull? 

Ujevn oval – gråbrun - humusblandet leire - trekull. 65 x 40 cm 

20 49 4 Udefinert 
nedgraving 

Sirkulær - mørk gråbrun - humusblandet leire – trekull - brent 
leire.  

90 x 80 cm 

21 49 4 Stolpehull Oval – gråbrun - humusblandet leire - brent leire. 40 x 35 cm 

22 49 4 Stolpehull Oval – gråbrun - humusblandet leire.  50 x 40 cm 

23 49 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire - brent leire. 30 x 30 cm 

24 49 4 Stolpehull Ujevn sirkulær – noe uklar avgrensing – gråbrun - humusblandet 
leire – stein - muligvis dobbelstolpe. 

60 x 60 cm 

25 49 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire - trekull. 35 x 30 cm 

26 49 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire  

27 49 4 Stolpehull Oval – gråbrun - humusblandet leire - brent leire. 60 x 50 cm 

28 49 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire 20 x 20 cm 

29 51 4 Ildsted Trekull – skjørbrent stein – brent leire Diameter: 
150 cm 

30 51 4 Stolpehull? Oval – lys gråbrun - humusblandet leire - trekull. 30 x 20 cm 

31 51 4 Stolpehull? Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire. 25 x 20 cm 

32 51 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull – steinskodd. 35 x 30 cm 

33 51 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull – stein. 30 x 30 cm 

34 51 4 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull – steinskodd. 30 x 30 cm 

35 52 5 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull – 
steinskodd. 

30 x 30 cm 
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36 60 5 Stolpehull? Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire 20 x 20 cm 

37 60 5 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull – steinskodd. 40 x 40 cm 

38 61 5 Stolpehull Oval – gråbrun - humusblandet leire – trekull – brent leire 30 x 25 cm 

39 61 5 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull – steinskodd – 
brent leire – f. 7 (keramikk). 

60 x 60 cm 

40 61 5 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull. 25 x 25 cm 

41 61 5 Kokegrop  Oval – mye skjørbrent stein – trekull – brent leire 120 x 100 
cm 

42 61 5 Ildsted Oval – skjørbrent stein – trekull – brent leire – kuttet av grøft i 
nordvest. 

80 x 60 cm 

43 61 5 Stolpehull Oval – mye skjørbrent stein – trekull – brent leire – kuttet av 
grøft i sørøst. 

60 x 50 cm 

44 61 5 Stolpehull Gråbrun - humusblandet leire – trekull – brent leire – stratigrafisk 
eldre enn ildsted A42 – stratigrafisk yngre enn stolpehull A45. 

Diameter: 
25 cm  

45 61 5 Stolpehull Gråbrun - humusblandet leire – trekull – stratigrafisk eldre enn 
stolpehull A44.  

Diameter: 
25 cm  

46 61 5 Stolpehull? Oval - lys leire med lite humus – litt diffus – uklar avgrensing.  

47 61 5 Ildsted Trekull – skjørbrent stein. Diameter: 
130 cm 

48 62 5 Ildsted Trekull – skjørbrent stein. Diameter: 
70 cm 

49 62 5 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull. 30 x 30 cm 

50 62 5 Kokegrop  Tilnærmet avrundet kvadratisk – mye skjørbrent stein – trekull – 
brent leire 

140 x 140 
cm 

51 62 5 Stolpehull? Lys gråbrun humusblandet leire – trekull. Diameter: 
40 cm 

52 63 5 Stolpehull Sirkulær – gråbrun - humusblandet leire – trekull. 30 x 30 cm 

53 63 5 Udefinert 
grøft 

Mørk, humusholdig leire – trekull – stein – spadegravd. Bredde: opp 
til 50 cm 

54 63 5 Udefinert 
nedgraving 

Oval - lys leire med lite humus – trekull – litt diffus – uklar 
avgrensing. 

80 x 70 cm 

55 66 6 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull. 40 x 40 cm 
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56 66 6 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull. 40 x 40 cm 

57 66 6 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull – tilhugget 
skoningstein. 

40 x 40 cm 

58 66 6 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull. 40 x 40 cm 

59 66 6 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull – dobbel 
med A60. 

35 x 35 cm. 

60 66 6 Stolpehull Sirkulær – lys gråbrun - humusblandet leire – trekull – dobbel 
med A59. 

40 x 40 cm 

61 66 6 Udefinert 
fyllskifte 

Langstrakt, buet, grøftlignende fyllskifte – mørk, gråbrun, 
humusblandet leire – porøs – trekull – enkelte små stein – 
Tolking: rester etter hulvei/tråkk, eller en brei veggrøft. 

 

62 67 6 Stolpehull Sirkulær – lys, gråbrun - humusblandet leire – trekull. 30 x 30 cm 

63 67 6 Stolpehull Sirkulær – lys, gråbrun - humusblandet leire – trekull. 30 x 30 cm 

64 31 3 Udefinert 
fyllskifte 

Lys gråbrun (litt mørkere og mer porøs enn undergrunnen) leire 
med lite humus – trekull. Trolig en grop, men kan være natur. 

Diameter: 
40 cm 

65 32 3 Udefinert 
fyllskifte 

Oval - uklar avgrensing - lys gråbrun leire med lite humus – 
trekull – brent leire. Trolig en grop (kokegrop?), men kan være 
natur. 

Diameter: 
160 cm 

66 32 3 Udefinert 
fyllskifte 

Oval - uklar avgrensing - lys gråbrun leire med lite humus – 
trekull, delvis kullrand – brent leire. Forstyrret av to nyere tids 
grøfter. Kan være natur. 

150 x 120 
cm 

67 34 3 Mulig 
forhistorisk 
grop 

Trolig sirkulær- gråbrun, humusblandet leire – trekull – nesten 
helt ødelagt av dreneringsgrøft.  

Diameter: 
70 cm 

68 36 3 Kokegrop Sirkulær – kullrand – gråbrun, humusblandet leire – trekull – 
skjørbrent stein – brent leire.  

120 x 120 
cm 

69 36 3 Udefinert Langstrakt, ujevn form – stedvis uklar avgrensing - lys gråbrun 
leire med lite humus – trekull, delvis kullrand – brent leire.  

120 x 40 cm 

70 37 3 Kokegrop Sirkulær – kullrand – gråbrun, humusblandet leire – trekull – 
skjørbrent stein – brent leire.  

160 x 150 
cm 

71 37 3 Kokegrop Trolig oval – kullrand – gråbrun, humusblandet leire – trekull – 
skjørbrent stein – brent leire.  

Diameter: 
130 

72 37 3 Udefinert 
grop 

Avrundet rektangulær - uklar avgrensing – mye lys rosa, oransje 
og rød brent leire. Grop med tykk rand av (med mye) brent leire. 
Mørkere sentralt. Ovn? 

100 x 70 cm 

Dybde: 
minst 7 cm  
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73 37 3 Stolpehull? Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull. 35 x 35 cm 

74 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull - steinskodd   

75 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull – i kulturlag  

76 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull -  i kulturlag  

77 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull – f. (brent bein)  

78 39 3 Stolpehull Sirkulær – mørk, gråbrun, humusblandet leire – trekull 25 x 25 cm 

79 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull  

80 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull  

81 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull  

82 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull – steinskodd – 
f. (keramikk)  

 

83 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull  

84 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull - steinskodd  

85 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull 20 x20 cm 

86 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull  

87 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull – i kulturlag  – f. 
(brent bein) 

 

88 39 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull – i kulturlag  

89 40 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull 30 x 30 cm 

90 40 3 Stolpehull Sirkulær – mørk, gråbrun, humusblandet leire – trekull – brent 
leire – steinskodd. 

30 x 30 cm 

91 40 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull 30 x 30 cm 

92 40 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull – brent leire. 30 x 30 cm 

93 40 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull 30 x 30 cm 

94 40 3 Stolpehull Sirkulær – gråbrun, humusblandet leire – trekull 30 x 30 cm 

95 40 3 Stolpehull Sirkulær, uklar avgrensing – gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire. 
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96 2 1 Udefinert Gråbrun, humusblandet leire – trekull – småstein – brent leire - 
ødelagt av kabelgrøft - F. 2 (keramikk). 

 

97 2 1 Stolpehull? Gråbrun, humusblandet leire – trekull – småstein – brent leire - 
svært forstyrret av kabelgrøft. 

Diameter: 
35 cm 

98 3 1 Udefinert 
nedgraving 

Oval – lys gråbrun, humusblandet leire – sirkulær kjerne av 
mørkere masse – trekull – brent leire – biter av skjørbrent stein 
– fragmenter av brent bein observert under opprens.  

90 x 80 cm 

99 3 1 Stolpehull? Oval – lys gråbrun, humusblandet leire – trekull – brent leire 55 x 35 cm 

100 3 1 Stolpehull? Oval, uklar avgrensing – lys gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire 

55 x 40 cm 

101 3 1 Udefinert 
nedgraving 

Sirkulær – lys gråbrun, humusblandet leire – sirkulær kjerne av 
mørkere masse – trekull – brent leire – biter av skjørbrent stein. 

70 x 60 cm 

102 3 1 Ildsted Et tynt lag av trekull – biter av skjørbrent stein – delvis fjernet 
under avdekkingen.  

 

103 3 1 Udefinert 
nedgraving 

Avrundet rektangulær – mørk, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire - små biter av skjørbrent stein – F. 3 (brent 
bein). 

150 x 100 
cm 

104 3 1 Udefinert 
nedgraving 

Lys gråbrun, humusblandet leire – trekull – brent leire.  

105 4 1 Udefinert 
nedgraving 

Sirkulær, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire – flere opp til 20 cm store steiner - små biter 
av skjørbrent stein 

Diameter: 
75 cm 

106 4 1 Udefinert 
nedgraving 

Oval (?), uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire, litt 
mørkere enn undergrunnen – trekull – brent leire – enkelte små 
biter av skjørbrent stein – ligger mellom, og er delvis ødelagt av 
drensgrøfter.  

 

107 4 1 Udefinert 
nedgraving 

Uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – trekull – 
brent leire – flere opp til 20 cm store steiner - små biter av 
skjørbrent stein – ligger mellom, og er delvis ødelagt av 
drensgrøfter. 

Bredde: 150 
cm 

108 11 2 Kokegrop Sirkulær – rand av trekull – brunsort, porøs, humusholdig leire – 
trekull – skjørbrent stein – brent leire.  

155 x 155 
cm 

109 11 2 Udefinert 
nedgraving 

Brunsort, porøs, humusholdig leire – trekull – skjørbrent stein – 
brent leire – ligger inntil A110, ingen påvist stratigrafi.  

 

110 11 2 Udefinert 
nedgraving 

Brunsort, porøs, humusholdig leire – trekull – skjørbrent stein – 
brent leire – ligger mellom og inntil A109 og A111, ingen påvist 
stratigrafi. Kokegrop? 
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111 11 2 Udefinert 
nedgraving 

Brunsort, porøs, humusholdig leire – trekull – skjørbrent stein – 
brent leire – ligger inntil A111, ingen påvist stratigrafi. Rester av 
kulturlag mellom A111 og A108. Kokegrop? - F. 4 (keramikk). 

 

112 12 2 Stolpehull Oval, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire. 

20 x 20 

113 12 2 Stolpehull Sirkulær, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire – ca 10 cm stein. 

25 x 23 

114 12 2 Stolpehull Sirkulær, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire. 

 

115 12 2 Ildsted Trekull – fragmenter av skjørbrent stein – brent leire. Diameter: 
85 cm 

116 12 2 Stolpehull Sirkulær, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire. 

28 x 25 cm 

117 12 2 Stolpehull Oval, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire, stein, mulig steinskodd – dobbel med A118. 

40 x 35 cm 

118 12 2 Stolpehull Oval, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire – dobbel med A117 

 

119 12 2 Stolpehull? Sirkulær, uklar avgrensing – lys, gråbrun, humusblandet leire – 
trekull – brent leire. 

29 x 25 cm 

Dybde: 
minst 5 cm 

120 13 2 Ildsted/ 

kokegrop 

Sirkulær – mørk, brunsort, porøs, humusholdig leire – trekull, 
biter og sotfarget kullstøv – skjørbrent stein – brent leire - ligger 
inntil A121, ingen stratigrafi påvist. 

Diameter: 
130 cm 

121 13 2 Ildsted/ 

kokegrop 

Sirkulær – mørk, brunsort, porøs, humusholdig leire – trekull, 
biter og sotfarget kullstøv – fragmenter av skjørbrent stein – 
brent leire - ligger inntil A120, ingen stratigrafi påvist. 

Diameter: 
110 cm 

122 13 2 Udefinert 
nedgraving 

Trolig oval – mørk, gråsort og brunsort, porøs, humusholdig leire 
– trekull, biter og sotfarget kullstøv – brent leire - ligger inntil 
A123, ingen stratigrafi påvist - ligger inntil A121, ingen stratigrafi 
påvist. 

Lengde: 
130 cm 

123 13 2 Udefinert 
nedgraving 

Sirkulær – mørk, gråsort og brunsort, porøs, humusholdig leire – 
trekull, biter og sotfarget kullstøv – en ca 10 cm stein – brent 
leire - ligger inntil A120, ingen stratigrafi påvist - ligger inntil 
A122, ingen stratigrafi påvist. 
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FUNNLISTE  

Fnr. Anr. Sjakt: Lok. Materiale og beskrivelse: Funnet av: 

1 A97 stolpehull 2 1 Sintret materiale, leire?, slagg? M. Bertheussen 

2 A96 udefinert 2 1 Keramikk, sintret? M. Bertheussen 

3 A103 udefinert 3 1 Brent bein M. Bertheussen 

4 A111 udefinert 11 2 Keramikk, 2 biter, svært slitt M. Bertheussen 

5 A109 11 2 Brent bein M. Bertheussen 

6 A76 stolpehull 39 3 Brent bein M. Bertheussen 

7 A39 stolpehull 61 5 Keramikk M. Bertheussen 

8 A77 stolpehull 39 3 Brent flint M. Bertheussen 

9 A82 stolpehull 39 3 Keramikk M. Bertheussen 

1
0 

A98 udefinert 3 1 Brent bein M. Bertheussen 

1
1 

Løsfunn i gravfelt 
med ID69497 

- - Perle: hvit, opak, tønneformet. Materialet trolig 
glass, eventuelt kvarts. Svakt konkave sider. Hull 

med tydelige slitasjespor. 

M. Bertheussen 

 

 

 KULLPRØVELISTE  

Kpnr. Anr. Sjakt: Lok. Materiale: Funnet av: 

KP1 A71 37 3 Trekull fra kokegrop, til 14C-datering Ø. Dahl 

KP2 A11 50 4 Trekull fra stolpehull, til 14C-datering Ø. Dahl 

KP3 A50 62 5 Trekull fra kokegrop, til 14C-datering Ø. Dahl 
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GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV.202 HOVIN SKOLE – LYSEREN 

TILLEGSREGISTRERING 

I SPYDEBERG KOMMUNE 

 

 

 

 

MORTEN BERTHEUSSEN 2013 

GAMLESKOLEN PÅ HOV SETT MOT NORD. GRAVHAUGEN ID SEES UNDER TRÆR OG BUSKER 

TIL VENSTRE I BILDET. EN AV TRASÉLØSNINGENE ER Å LEGGE FORTAU MELLOM SKOLEN OG 

VEIEN PÅ TOMTA. I DE ANDRE ALTERNATIVENE LEGGES GANG- OG SYKKELVEI I SLØYFE 

RUNDT EIENDOMMEN.  

SAKSNR. 2009/4298 
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RAPPORT FRA ARKEOLOG ISK  

REGISTRER ING 

Kommune: Spydeberg  

Gårdsnavn: Hov  
Bruksnavn:  Hov vestre, Hov skolegård 
Gnr./bnr.: 19/1, 19/3, 19/7 
Høyde over havet: Rundt 140 meter  
Tiltakshaver: Spydeberg kommune 
Adresse: Stasjonsg. 35 
 1820 SPYDEBERG 
Navn på sak: Gang- og sykkelvei langs Fv202 Hovin skole – Lyseren, tilleggsregistrering. 

Saksnummer: 2009/4298 
Registreringsperiode: 19.11. – 21.11.2012 Ved: Morten Bertheussen  
Rapportperiode: Mars/april 2013 Ved Morten Bertheussen  

FAGLIGE KONKLUSJONER: ASKELADDEN ID: 

  Ingen funn:  

 X Funn av automatisk freda kulturminner:  ID162304 

  Løsfunn – ikke automatisk:    

  Forenklet dispensasjon – utgravd:  

 X Freda kulturminner i området (fra før): 119480, 119483 

Stikkord: Bosettingsspor  
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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med Gang- og sykkelveg langs fylkesvei 202 Hovin skole – Lyseren, i Spydeberg 

kommune, utførte Østfold fylkeskommune en registrering i traseen, høsten 2008. Det ble 

søkesjaktet med gravemaskin langs traseen og påvist flere arkeologiske lokaliteter – hvor av en 

av lokalitetene er en gravhaug (ID119480). Gravhaugen ligger i hagen til den gamle 

skolebygningen på Hov. Den er trolig del av gravfeltet (ID78680 på Bygdetunet) på motsatt 

side av fylkesveien. Gravminner har en vernesone på 5 meter (jamfør kulturminneloven). Fordi 

gravhaugen ligger under 5 meter fra asfaltkanten til fylkesveien, blokkerer den for en gang- og 

sykkelveiløsning langs fylkesveien.  På bakgrunn av dette ble Fylkesarkeologen anmodet om 

tilleggsregistrering for å utrede alternative traseer.  
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SAMMENDRAG 

I tidsrommet 19.11. – 21.11.2012 utførte Østfold fylkeskommune søkesjakting rundt Hov gamle 

skole i Spydeberg kommune. Søkesjaktingen ble gjort i forbindelse med gang- og sykkelveg 

langs Fv.202 Hovin skole – Lyseren. Flere alternative traseer ble utredet. 

Det ble påvist en automatisk freda arkeologisk lokalitet under registreringen. Lokaliteten har 

fått ID162304 i Riksantikvarens kulturminnedatabase "Askeladden". Den er definert ut fra funn 

av bosettingsspor i dyrka mark. Til sammen ble det påvist 9 anleggspor, derav en kokegrop og 

8 udefinerte nedgravinger. Flere av nedgravingene kan være stolpehull. Kokegrop A8 er 

radiologisk datert til førromersk jernalder BC 390 – 200. Udefinert nedgraving A4 (mulig 

stolpehull) er radiologisk datert til førromersk jernalder BC 200 – 50. 

Sjaktene, lokaliteten og bosettingssporene er innmålt med C-pos. Funnopplysninger og 

geometri er lagt til i Riksantikvarens kulturminnedatabase ”Askeladden”.  

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Undersøkt område på Hov ligger langs fylkesvei 202, rundt 2,5 kilometer nord for 

tettbebyggelsen i Spydeberg. Landskapet veksler mellom leirsletter og raviner og åsrygger av 

svaberg. Mye av arealet er skogsområder. Jorder med dyrka mark sees langs ferdselsårene.  

KULTURMINNER I NÆROMRÅDET 

 

KULTURMINNER I NÆROMRÅDET 
Askeladden ID: Kulturminnetype:  

162304 Vår lokalitet (2012) 

119480 Gravhaug  

78680 Gravfelt 

119483 Bosettingsspor  

119484 Bosettingsspor  

75783 Gravfelt 

11089 Gravfelt 

20475 Gravminne  
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STRATEGI OG METODE 

Maskinell sjakting ble valgt som registreringsmetode. Metoden er egnet til å påvise graver, 

jordbruksspor og bosetningsspor, som ikke er synlig i markoverflaten. Under påsyn av 

arkeolog blir matjorden fjernet av en gravemaskin med brei skuffe og flatt skjær. Blottlagt 

undergrunn renses fortløpende for lausmasser med krafse. Fyllskifter etc. blir nøyere 

undersøkt.  

Sjaktene følger traséalternativene. På jordet vest for gamleskoletomta ble det sjakta parallelt 

og systematisk. Avstanden mellom sjaktene er ca 6 meter. Til sammen ble det åpna 16 sjakter.  

Fra anleggene A4 og A8 ble det tatt kullprøver for 14C-datering. Dateringsresultatene foreligger 

og vedlagt rapporten. 

Alle faser av registreringa ble fotodokumentert. Et utvalg av fotoene er tatt med i rapporten.  

Innmåling av sjaktene og lokaliteten er gjort med CPOS, med RTK 3D fix oppløsning. 

Kartgrunnlaget er: WGS84 Sone 32N, Universal Transverse Mercator (UTM). Avvikene er ned 

mot 5 cm. Innmålingene er kartfesta. Kartutsnitt er integrert i rapporten.  

Funnopplysninger, geometri og lokalitetsbeskrivelse er lagt til i Riksantikvarens 

kulturminnedatabase ”Askeladden”.   

 
DELTAGERE OG TIDSROM 

Registreringen foregikk i tidsrommet 19.11. – 21.11.2012 og ble utført av Morten Bertheussen  

Gravemaskinen ble ført av Iver Krog. 

Rapport ved Morten Bertheussen, mars/april 2013.  

Været var bare sorgen på registreringsdagene. Det regnet tilnærmet uavbrutt. 

UNDERSØKELSEN 

TERRENGET 

Flat, smal slette mellom høydedrag i vest og raviner i øst. Ligger på toppen av en lang, slak 

sørvendt helling. Flott utsikt sørover. Nord for undersøkt område sees flere raviner. Det ble 

sjakta rundt Hov gamle skole. Et traséalternativ følger vestre veikant langs fylkesveien. De 

andre traseene berører dyrka mark.   

 

En av gravhaugene i gravfeltet 

ID78680, ved bygdetunet. Bildet 

er tatt mot øst. 
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UNDERSØKELSEN 
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LOKALITET ID162304 

TYPE: ANTALL: 9 

Stolpehull: 3 – 4 mulige? 

Kokegrop: 1 

Udefinert: 8 derav 3 – 4 mulige stolpehull  

Funn: F.1 brent bein fra A4 
14C A4: BC 200 – 50, A8: BC 39 -200 

 

 

 

 

 

Lokalitet ID162304 ble påvist på en slakt sørlig hellende flate, mellom gamleskoletomta og et 

skogbryn. På begge sider av lokaliteten sees fjell i dagen. Den er definert ut fra funn av til 

sammen 9 anleggspor. Syv av dem ligger i tre påfølgende sjakter. To groper ligger ca 26 meter 

lengre nord. På grunn av regn og søle var arbeidsforholdene vanskelige. Det ble ikke sikkert 

fastslått stolpehull på lokaliteten, men flere av gropene antas å være stolpehull. 3 av gropene er 

så store at stolpehullfunksjon virker usannsynlig. En av anleggsporene er en kokegrop (A8). 

Den er datert til førromersk jernalder. Mulig stolpehull A4 er også datert til førromersk 

jernalder.   

Jordet vest for gamleskoletomta sett mot nordnordøst. 

På dette jordet ble lokaliteten ID162304 påvist. 
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Sjakt 3 

Orientering: Nordnordvest – sørsørøst  

Mål: 23,5 x 3 meter  

Udefinert: 3 stk.: A1, A2, A3 (groper, mulige stolpehull). 

Undergrunnen: Gråbeige leire. Noen stein. Enkelte røtter. 

 

 

Sjakt 3 sett mot 

sørsørøst. 
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A1 sett mot 

nordnordvest.  

A3 sett mot 

nordnordvest.  
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Sjakt 4 

Orientering: Nordnordvest – sørsørøst  

Mål: 23 x 3 – 3,9 meter  

Udefinert: 2 stk. A4 (grop, mulig stolpehull), A5 grop  

Funn: F.1 fra A5 

Undergrunnen: Gråbeige leire. Fjell i sørsørøst. Noen stein. Enkelte røtter. 

 

 

A4 

A5 

Sjakt 5 sett mot 

sørsørøst. A4 og A5 

nummerert. 
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A4 grop/mulig stolpehull 

sett mot nordnordvest. A4 

er datert til førromersk 

jernalder BC 200 – 50. 

Grop A5 sett mot 

nordnordvest. I A5 ble 

det funnet brent bein.  
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Sjakt 5 

Orientering: Nordnordvest – sørsørøst  

Mål: 22 x 3 meter  

Udefinert: 2 stk. A6 (grop, mulig stolpehull), A7 grop 

Undergrunnen: Gråbeige leire. Noen stein. Enkelte røtter. 

 

 

Sjakt 5 sett 

mot sørsørøst. 

Gravhaugen 

ID119480 er 

markert med 

gul pil. 

Gravfeltet 

ID78680 er 

markert med 

hvit pil. 
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Sjakt 8 

Orientering: Nordnordvest – sørsørøst  

Mål: 20 x 3 – 4,6 meter  

Kokegrop: A8 (datert) 

Udefinert: A9 

Undergrunnen: Gråbeige leire. Noen stein. Enkelte røtter. 

 

 

Sjakt 8 sett mot sørsørøst. 

Anleggssporene sees i 

utvidelsen i øvre del av 

bildet. 
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LITT OM FUNNTOMME SJAKTER 

Registreringen omfattet tre alternative trasévalg (se kart på side 4) for gang- og sykkelveien. 

Den ene traseen er en brei fortausløsning som følger vestsiden av fylkesveien. Den andre 

traseen går i en sløyfe rundt nord og vestsiden av tomta til Hov gamle skole og 

parkeringsplassen sør for denne. Det tredje alternativet er en større sløyfe som krysser jordet 

nord for gamleskolen og følger skogbrynet sørover – langs vestsiden av jordet. Begge de 

sistnevnte traseene inkluderer en løsning der gang- og sykkelveien følger sørsiden av 

gårdsveien sør for gamleskolen - frem til fylkesveien. Alle traséalternativene ble undersøkt ved 

sjakting.  

Undergrunnen i sjaktene er grå leire. I 

sjaktene 4, 12, 14, 15 og 16 ble fjell/svaberg 

avdekket i sjaktene. I sjakt 11, nord for 

gamleskoletomta var undergrunnen delvis 

forstyrret av nyere tids virksomhet. 

Undergrunnen i alle sjaktene langs vestsiden 

av fylkesveien (sjaktene 13 – 16) var svært 

omrotet og ødelagt. 

Sjakt 8 med kokegrop 

A8 og grop A9 (delvis 

oversvømt). Kokegrop 

A8 er datert til 

førromersk jernalder 

BC 390 – 200. 

A8 

A9 

Sjakt 12 sett mot nord. Langs skogbrynet ble fjell avdekket. 
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Undergrunnen i sjakt 13, nord 

for gårdstunet var ganske 

omrotet. Mot sørsørvest.  

Sjakt 15 sett mot nordnordøst. 

Mellom fylkesveien og 

gamleskolebygningen var det 

lite eller ingen urørt 

undergrunn å se i sjaktene. 

Sjakt 1 sett mot østsørøst.  
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KONKLUSJON 

Høsten 2008 utførte Østfold fylkeskommune en registrering langs fv.202 fra Hovin skole til 

Lyseren. På jordene nord og sør for Hov gamle skole ble det funnet bosettingsspor (ID119483, 

119484). En haug (ID119480) som ligger like sør for skolebygningen ble vurdert som 

sannsynlig gravminne – da trolig del av gravfeltet med tilsvarende hauger (ID78680) som 

ligger på motsatt side av fylkesveien. Bosettingssporene (ID162304) som ble påvist høsten 2012 

føyer seg inn i et kulturmiljø som nå omkranser gamleskoletomta. Selv om det ikke var mulig 

å skille ut sikre stolpehull kan lokalitet ID162304 være spor etter gårdsbosetting. To 

radiologiske dateringer tidfester aktiviteten til førromersk jernalder.  

 

15.4.2013 

MORTEN BERTHEUSSEN 

 
…………………………………………………………….. 

Feltarkeolog 

 

 

 

VEDLEGG 

 

ANLEGGSLISTE 

Anr: Sjakt: Type: Beskrivelse:  Mål: (cm) 

1 3 Udef. Sirkulær. Lys gråbrun humusholdig leire, stor stein sentralt. Trekull. 
Stolpehull? 

45 x 45 

2 3 Udef. Sirkulær. Lys gråbrun humusholdig leire. Trekull. Stolpehull? 
Steinopptrekk? 

25 x 25 

3 3 Udef. Sirkulær. Lys gråbrun humusholdig leire. Trekull. Stolpehull? 
Steinopptrekk? 

35 x 30 

4 4 Udef. Sirkulær. Lys gråbrun (mørkere enn de overnevnte) humusholdig leire. 
Trekull. Stein. Stolpehull? Datert: BC 200 – 50. 

55 x 55 

5 4 Udef. Oval. Lys gråbrun humusholdig leire. Trekull. Enkelte småstein. F.1 
brent bein. 

90 x 90 

6 5 Udef. Oval. Gråbrun humusholdig leire. Trekull. Stolpehull? 50 x 40 

7 5 Udef. Porøs gråbrun humusholdig leire. Trekull. D: 55 

8 8 Kokegrop  Oval. Delvis kullrand. Mye kull ca 5 cm ned i anlegget. Mye skjørbrent 
stein. Datert: BC 390 – 200. 

115 x 100 

9 8 Udef. Oval. Gråbrun humusholdig leire. Trekull. 140 x 110 
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FUNNLISTE 

Fnr: Anr: Sjakt: Beskrivelse/kontekst  Dato/init. 

1 5 5 Brent bein  20.11.2012 
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CALIBRATION OF RADIOCARBON  AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables:  C13/C12=-25.4:lab. mult=1)

Laboratory number: Beta-342603

Conventional radiocarbon age: 2110±30 BP

2 Sigma calibrated result:

(95% probability)

Cal BC 200 to 50 (Cal BP 2150 to 2000)

Intercept data

Intercepts of radiocarbon age

with calibration curve: Cal BC 160 (Cal BP 2110) and

Cal BC 130 (Cal BP 2080) and

Cal BC 120 (Cal BP 2070)

1 Sigma calibrated results:

(68% probability)

Cal BC 180 to 90 (Cal BP 2130 to 2040) and

Cal BC 70 to 60 (Cal BP 2020 to 2010)

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • E-Mail: beta@radiocarbon.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates

Mathematics used for calibration scenario

Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192

Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
References to INTCAL09 database

INTCAL09
Database used

References:
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2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

2140

2160

2180

2200

Charred material
2220

Cal BC

220 200 180 160 140 120 100 80 60 40

2110±30 BP

A4 stolpehull  
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CALIBRATION OF RADIOCARBON  AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables:  C13/C12=-26.6:lab. mult=1)

Laboratory number: Beta-340676

Conventional radiocarbon age: 2230±30 BP

2 Sigma calibrated result:

(95% probability)

Cal BC 390 to 200 (Cal BP 2340 to 2150)

Intercept data

Intercepts of radiocarbon age

with calibration curve: Cal BC 360 (Cal BP 2310) and

Cal BC 280 (Cal BP 2230) and

Cal BC 260 (Cal BP 2210) and

Cal BC 240 (Cal BP 2190) and

Cal BC 240 (Cal BP 2180)

1 Sigma calibrated results:

(68% probability)

Cal BC 380 to 350 (Cal BP 2330 to 2300) and

Cal BC 300 to 220 (Cal BP 2250 to 2180) and

Cal BC 220 to 210 (Cal BP 2170 to 2160)

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • E-Mail: beta@radiocarbon.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates

Mathematics used for calibration scenario

Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,

References to INTCAL09 database

INTCAL09
Database used

References:

R
a
d
io

c
a
rb

o
n
 a

g
e
 (

B
P

)

2120

2140

2160

2180

2200

2220

2240

2260

2280

2300

2320

Charred material
2340

Cal BC

400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180

2230±30 BP

A8 kokegrop  



 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 
 
 

DETALJREGULERING FOR  
GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202,  
Hovin skole – Granodden  
Spydeberg  
 

Planid. 0123-2012-0008 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Dato:11.05.2015 
 

 

 

 

NATUR, PLAN OG UTVIKLING  

 



 2 

 

Innholdsfortegnelse  

 

1. BAKGRUNN ......................................................................................................................................................3 

2. METODE ............................................................................................................................................................3 

3. VURDERING AV UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK ...................................5 

3.1 DRIFTSSITUASJON – ETTER GJENNOMFØRING AV PLAN ...................................................................................5 
3.2 ANLEGGSFASEN..............................................................................................................................................9 
3.3 SAMMENFATNING .........................................................................................................................................13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder forsiden: 

 
Venstre øverst:  Fra Holli. Bussholdeplass nord for vannmagasinet. Vannmagasinet til høyre. 

Fylkesvei 202.  
Venstre nederst:  Strekning der det blir løsning med rekkverk forbi bolighus.   
Høyre øverst:   Hjørnerud og boliger sør for Holli.  
Høyre nederst:  Nordligste strekning med avkjørsel til Granodden til venstre i bildet. Ny gang- 

og sykkelveg blir til høyre i bildet.  
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1. BAKGRUNN 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides analyse av samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 

som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, samt eventuelle endringer som kan 
oppstå som følge av den planlagte utbyggingen.  
 
Analysen gjelder planlagt gang- og sykkelvei langs den vestre siden av fylkesvei 202 i Spydeberg 
mellom Hovin skole og Granodden. Nærmere beskrivelse av planområdet og planforslaget er gitt i 
planforslagets planbeskrivelse.  
 
Rapporten er utarbeidet av Natur, Plan og Utvikling. Spydeberg kommune har lest og kommet med 

innspill til rapporten som en del av en kvalitetssikring.    

 

2. METODE 
Metoden for analyse av samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet er gitt av veilederne: 

 Reguleringsplan, T-1490, Miljøverndepartementet, 2011.   

 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 2011.  

 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for sivilt beredskap, 1994.  
 
Fasene i en risiko- og sårbarhetsanalyse er tradisjonelt delt inn i følgende i kronologisk rekkefølge: 
 

1. Beskrivelse av analyseobjektet 
2. Kartlegging av mulig hendelser/potensielle farer 
3. Vurdering av årsaker og sannsynlighet 
4. Vurdering av konsekvenser 
5. Systematisering og risikovurdering 
6. Forslag til tiltak og oppfølging 

 
Analyseobjektet er definert i forrige kapittel. Det er benyttet en risikomatrise for å klassifisere 

potensielle farer og mulige hendelser riktig, se tabell 1.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5):  
o Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området  

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4):  

o Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder  

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3):  
o Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet  

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2):  

o Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode  

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1):  
o Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder  

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig:  
Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. Systemet settes midlertidig ut av 
drift.  

2. Mindre alvorlig/ en viss fare:  
Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner eller miljø. Systemet 
settes midlertidig ut av drift.  

3. Betydelig/ kritisk/alvorlig:  
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Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. Omfattende 
miljøskader med regionale konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Driftsstans i flere døgn. 

4. Svært alvorlig/ farlig: 
Personskader kan føre til dødsfall på et fåtall personer. Alvorlige miljøskader med regionale 
konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes ut av drift i lengre tid.  

5. Katastrofalt:  

Over 5 døde og 20 alvorlige skadde. Personskade som medfører død eller varig men; mange 
skadd. Svært alvorlige og langvarige/uopprettelige miljøskader. Hoved- og avhengige 
systemer settes permanent ut av drift i kombinasjon, for eksempel strømforsyning, 
vannforsyning og trafikale ferdselsårer.  

 
Ved vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser kan tap av økonomisk art, for eksempel 
produksjonstap eller økonomiske verdier, vurderes.  

 
Prinsippene for risiko i forhold til mulige hendelser er gitt i tabell 1.  

 
Tabell 1. En risikomatrise er et verktøy ved risiko- og sårbarhetsanalyser.  

 
Konsekvens:
Sannsynligh
et:  

1. 
Ubetydelig  

2. Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  

3. 
Betydelig/ 
kritisk/ 
alvorlig  

4 Svært 
alvorlig/ 
farlig  

5. 
Katastrofalt  

5. Svært 

sannsynlig 
/kontinuerlig  

5       

  

10  15  20  25  

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 

lengre 
varighet  

4  8  12  16  20  

3. 
Sannsynlig 
/flere 
enkelttilfeller  

3  6  9  12  15  

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller  

2  4  6  8  10  

1. Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller  

1  2  3  4  5  

 

 
De ulike faresonene gitt i tabell 1 gir kriterier for vurdering og nødvendighet av tiltak som reduserer 
negative konsekvenser, se tabell 2.  

 
Tabell 2. Forklaring til bruk av fargesoner ved bruk/tolkning av risikomatrise. 

Hendelser 
i 

Risiko Tiltak 

Røde felt  Uakseptabel/i utgangspunktet ikke 

akseptabel risiko 

Tiltak må iverksettes for å redusere 

denne til grønn eller gul sone  
 

Gule felt Risiko som bør vurderes med 
hensyn til risikoreduserende tiltak 

Tiltak må vurderes 

Grønne 
felt 

Ikke signifikant risiko Risikoreduserende tiltak kan vurderes 
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

 

Det blir gitt i tabell gitt vurdering av risiko og sårbarhet for  

1) ny situasjon etter utbygging slik det framgår av planforslaget, sett i forhold til dagens 

situasjon 

2) anleggsfasen, sett i forhold til dagens situasjon 

 

3. VURDERING AV UØNSKEDE HENDELSER, 

KONSEKVENSER OG TILTAK  
 

3.1 Driftssituasjon – etter gjennomføring av plan 

 

Driftsfasen beskriver sannsynlighet og konsekvenser som følge av realisering av 

reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.  

 

Er området utsatt for, eller kan planen medføre en risiko for negative hendelser eller 

situasjoner nevnt i tabellen nedenfor? Sannsynlighet, konsekvens og risiko er oppgitt i 

tabellen som vurdering etter planen er realisert med de tiltak som planen inkluderer. For noen 

av emnene er oppgitt i parentes aktuell risiko om tiltak ikke gjennomføres.  

 

 

Hendelse/situasjon 

 

Aktuelt? 

 

Sannsynlighet 

 

Konsekvens 

 

Risiko 

Kommentar/ 

tiltak 

 

Ras/skred/flom/grunnforhold  
1. Masseras/-skred Ja 1 2 2 

 
Uten 
tiltak: 
9 
 

Mindre jordras kan 

skje i hellende 
terreng med marine 
avsetninger, men 
sjelden og med liten 
konsekvens. Tiltak 
er innarbeidet i 
planbestemmelsene i 

tråd med geoteknisk 
analyse.  

2. Masseras ved 
fyllinger 

Ja 1 1 1 Ukjent, se punktet 
over.   

3. Snø-/isras Ja 1 2 2 Mellom Frøhaugen 
og Hjørnerud på 
eiendom gnr. 92 bnr. 
1 kan det sjeldent 
oppstå snøras i 

snørike vintre.  

4. Flomras Nei     

5. Stormflo Nei     

6. Flom Nei     

7. Radongass Nei     

 
Vær og vind 
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8. Vindutsatt Nei     

9. Nedbørsutsatt Nei     

 

Natur- og kulturområder 
10. Sårbar flora Ja 3 2 6 

 

(Uten 
tiltak: 
9) 

Spesielt Hollibekken 
og bekken fra 

Rudstjernet. 
Fremmede 
plantearter. 
Naturtyper og 
hensynsområder 
m.m. (Uten tiltak vil 
det samlet sett 

gradvis over flere år 
kunne bli 
risikoklasse 12) 

11. Sårbar fauna/fisk Ja 3 2 6  Naturtyper og arter 
er forsøkt ivaretatt i 

plankart og 
bestemmelser, f.eks. 
gjennom dimensjon 
på rør og 
bestemmelser for 
friluftsområdet.  
Noen forstyrrelser 

må man regne med 
som følge av økt 
ferdsel ved 
Granodden.  

12. Verneområder Ja 1 1 1 Statlig sikret 

friluftsområde 
ivaretas i planen.  

13. 
Vassdragsområder 

Ja 3 2 6 
(Uten 

tiltak: 
9) 

Hollibekken og 
bekken fra 

Rudstjernet. Myr og 
småbekker nord i 
planområdet.  

14. Automatisk 
fredede kulturminner 

Ja 3 2 6 
(Uten 

tiltak: 
16) 

Høy tetthet av 
autom.fredede 

kulturminner. 
Planen tar 
betydelige hensyn. 
Det kreves 
hensyntagen ved 
ferdsel ved de 
kulturminnene som 

fortsatt skal være 
fredet.  

15. Nyere tids 
kulturminner 

Ja 1 1 1 Hov gamle skole og 
Spydeberg 
bygdetun: Hensyn er 

ivaretatt i planen 
ved hensynssone.   
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ 

tiltak 

 

Menneskeskapte forhold 

 

Strategiske områder og funksjoner 

16. Vei, bru, knutepunkt Ja 1 2 2 
 
(Nå-
situasjon: 
4) 

Vurdering av 
forhold ved 
Holli. Avkjørsler 
og kryss. Blir 
omtalt under 
punkt 46-50.  

17. Havn, kaianlegg Nei     

18. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

19. 
Brann/politi/sivilforsvar 

Nei     

20. Kraftforsyning, 
herunder høyspent 

Ja 2 3 6 Høyspent krysser 
flere ganger 
planområdet. 
Nettstasjon.  

21. Vannforsyning Ja 1 3 3 
(Nå-
situasjon: 
1) 

Vannmagasin 
(høydebasseng) 
og vannledning i 
planområdet.  

22. Forsvarsområde Nei     

23. Tilfluktsrom Nei     

24. Område for idrett/lek Nei     

25. Park; 
rekreasjonsområde, 
friluftsområde på land 

Ja 1 1 1 Statlig sikret 
friluftsområde 
Granodden.  

26. Vannområde for 
friluftsliv 

Ja 1 1 1 Statlig sikret 
Granodden 
friluftsområde. 

 

Eksisterende forurensingskilder som blir berørt av planen/tiltaket 

27. Akutt forurensning Nei     

28. Permanent 
forurensning 

Nei     

29. Støv og støy fra 
industri 

Nei     

30. Støv og støy fra 
trafikk 

Nei     

31. Støy fra andre kilder Nei     

32. Forurenset grunn Nei     

33. Forurensning i sjø Nei     

34. Høyspentlinje (em 
stråling) 

Nei     

35. Risikofylt industri Nei     

36. Avfallsbehandling Nei     

37. Oljekatastrofeområde Nei     

 

Forurensningskilder/faktorer som følger av planen 
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38. Fare for akutt 
forurensning 

Nei     

39. Permanent 
forurensning 

Nei     

40. Støy og støv fra 
trafikk 

Nei     

41. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei     

42. Forurensning i sjø Nei     

43. Risikofylt industri Nei     

Transport  

44. Ulykke med farlig 

gods 

Ja 1 1 1 Generell fare for 

ulykke med 
farlig gods i 
området.  

45. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til 

området 

Nei     

 

Trafikksikkerhet  

46. Møteulykker Ja 1 1 1 
(Nå-
situasjon: 

3) 

Ved møte 
mellom fv. 202 
og tilstøtende 

veier på Holli. 
Risikoen blir 
redusert som 
følge av ny 
planløsning.  

47. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Ja 1 1 1 
(Nå-
situasjon: 
3) 

Frisikt og stengte 
avkjørsler bedrer 
forholdene som 
flg. av planen. 

48. Ulykke med gående/ 
syklende 

Ja 2 2 4 
(Nå-
situasjon: 
8) 

Påkjørsler er 
registrert.  

49. Viltpåkjørsler Ja 1 1 1 Generell fare for 
påkjørsler i 
vilttrekk. Gode 
siktforhold for 
kjørende.  

50. Andre 
ulykkespunkter 

Nei     

 

Andre forhold 
51. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltaket i seg selv et 
terror-/sabotasjemål? 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i 
nærheten? 

Nei     

52. Regulerte 

vannmagasiner med 

Nei     
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spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand 
m.m. 

53. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

Nei     

54. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei     

 

 

3.2 Anleggsfasen  

 

Der det er forskjell mellom med og uten tiltak, er uten tiltak oppgitt i parentes i tabellen 

under.  

 

 

Hendelse/situasjon 

 

Aktuelt? 

 

Sannsynlighet 

 

Konsekvens 

 

Risiko 

 

Kommentar/ tiltak 

 

Natur- og miljøforhold 

 

Ras/skred/flom/grunnforhold  
i. Masseras/-skred Ja 1 1 1 

 
(Uten 
tiltak: 
4) 

Forholdene er kjent 

gjennom 
geotekn.analyse og 
planbeskrivelse. Tiltak 
må inngå i byggeplan.  

ii. Masseras ved 
fyllinger 

Ja 1 1 1 Som for punkt i.  

iii. Snø-/isras Nei     

iv. Flomras Nei     

v. Stormflo Nei     

vi. Flom Nei     

vii. Radongass Nei     

 

Vær og vind 
viii. Vindutsatt Nei     

ix. Nedbørsutsatt Nei     

 

Natur- og kulturområder 
10. Sårbar flora Ja 2 2 4 Fremmede arter. 

Naturtyper og 
hensynsområder.  

11. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2 4 Naturtyper og 
hensynsområder. 

12. Verneområder Nei     

13. 
Vassdragsområder 

Ja 2 2 4 To bekker må tas 
hensyn til.  

14. Automatisk 
fredede 
kulturminner 

Ja 2 2 4 
 

Nødvendige 
utgravninger skal være 
gjennomført før 
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anleggsfasen. En viss 
sannsynlighet for funn 
likevel. 

Oppmerksomhet for 
evt. funn er nødvendig. 
Overvåking ved 
graving og evt. 
sprenging er nødvendig 
i sikringssonen rundt 
gravhaug ved Hov 

gamle skole.  

15. Nyere tids 
kulturminner 

Nei     

      

 

 

Hendelse/situasjon 

 

Aktuelt? 

 

Sannsynlighet 

 

Konsekvens 

 

Risiko 

Kommentar/ 

tiltak 

 

Menneskeskapte forhold 

 

Strategiske områder og funksjoner 
16. Vei, bru, knutepunkt Nei     

17. Havn, kaianlegg Nei     

18. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

19. 
Brann/politi/sivilforsvar 

Nei     

20. Kraftforsyning, 
herunder høyspent. 
Fibernett.  

Ja 2 3 6 Generell 
aktsomhet 
nødvendig. 
Grunnet vurdering 
av fibernett er 
denne vurdert noe 
høyere enn bare 

for kraftforsyning. 
Fibernett er ikke 
kartlagt. 

21. Vannforsyning Ja 2 3 6 Generell 
aktsomhet og god 

planlegging i 
byggeplan 
nødvendig.  

22. Forsvarsområde Nei     

23. Tilfluktsrom Nei     

24. Område for 

idrett/lek 

Nei     

25. Park; 

rekreasjonsområde, 

friluftsområde på land 

Nei     

26. Vannområde for 

friluftsliv 

Nei     

 

Eksisterende forurensingskilder som blir berørt av planen/tiltaket 
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27. Akutt forurensning Nei     

28. Permanent 
forurensning 

Nei     

29. Støv og støy fra 
industri 

Nei     

30. Støv og støy fra 
trafikk 

Nei     

31. Støy fra andre kilder Nei     

32. Forurenset grunn Nei     
33. Forurensning i sjø Nei     

34. Høyspentlinje (em 
stråling) 

Nei     

35. Risikofylt industri Nei     
36. Avfallsbehandling Nei     

37. Oljekatastrofeområde Nei     

 

Forurensningskilder/faktorer som følger av planen 

38. Fare for akutt 
forurensning 

Ja 1 2 2 
(Uten 
tiltak: 
6) 

Ifht. matjord. 

39. Permanent 
forurensning 

Ja 1 2 2 
(Uten 
tiltak: 
6) 

Ifht. matjord. 

40. Støy og støv fra 
trafikk 

Ja 2 1 2 I anleggsfasen er 
det en viss risiko 
for støv, støy og 
lukt, men dette vil 
være svært 
begrenset i tid og 

rom.  

41. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei     

42. Forurensning i sjø Nei     

43. Risikofylt industri Nei     

Transport  

44. Ulykke med farlig 
gods 

Ja 1 2 2 
(Uten 

tiltak: 
9) 

Generell 
aktsomhet 

nødvendig. Se 
punkt 46.  

45. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til 

området 

Nei     

 

Trafikksikkerhet  

46. Møteulykker Ja 2 1 2 
(Uten 
tiltak: 

9) 

Trafikklys og/eller 
skilt kan være 
nødvendig ved 

innskrenkning av 
veibane som følge 
av anleggsarbeid.  

47. Ulykke i av- og Ja 1 2 2 Kommentar som 
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påkjørsler over. Frisikt kan 
bli påvirket over 
kortere perioder i 

anleggsarbeidet.  

48. Ulykke med gående/ 
syklende 

Ja 2 3 6 
(Uten 
tiltak: 

9) 

Der veibane 
innskrenkes, blir 
det vanskeligere å 

ferdes for gående 
og syklende. 
Skilting vil kunne 
inngå i 
byggeplanen.   

49. Viltpåkjørsler Nei     

50. Andre 
ulykkespunkter 

Nei     

 

Andre forhold 

51. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltaket i seg selv et 

terror-/sabotasjemål? 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i 
nærheten? 

Nei     

52. Regulerte 
vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand 
m.m. 

Nei     

53. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

Nei     

54. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei     

 

 

Andre forhold knyttet til anleggsgjennomføring – overordnet risikovurdering: 

 

 

Hendelse/situasjon 

 

Aktuelt? 

Sannsynlig-

het 

 

Konsekvens 

 

Risiko 

 

Kommentar/ tiltak 
xx. Realistiske 

tidsplaner mht. 
gjennomføring 

Ja 1 1 1 Byggeplan skal 

utarbeides og 
godkjennes av Statens 
vegvesen.  

xxi. Risikofylte 
arbeidsoperasjoner 

     

 - innmåling, stikking 
samt befaringer 

Ja 2 1 2 Kan være behov for 
bedre data for terreng.  

- boring og sprenging Ja 1 1 1 Byggeplan vil gi 
nødvendig oversikt. 
Begrenset på 
strekningen.  
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- bygging bru Nei     

xxii. Trafikksikkerhet 
og sikker 
trafikkavvikling 

Ja 3 2 6 Innskrenkning av 
veibanen aktuelt i 
anleggsfasen. Må 
bruke trafikklys og 
skilt, evt. omkjøring.  

xxiii. Registreringer i 
grunnen 

     

- 

geotekn.undersøkelse 

Ja 1 1 1 Er utført.  

- geologisk 
undersøkelse 

Nei     

xxiv. Rigg- og 
deponiområder 

Ja 2 2 4 
 

Matjord og dyrka 
mark skal hensyntas. 
Tiltak beskrevet i 
planbestemmelsene. 
Bør ikke skape 
problemer for rigg- og 

deponiområder.  

xxv. Konsekvenser 
for framtidig drift og 
vedlikehold 

Ja 1 1 1 Sikret gjennom 
kommunal drift og 
vedlikehold.  

 

 

3.3 Sammenfatning 

 

Alle hendelser og situasjoner som er nevnt over som aktuelt er nevnt i matrisen under. Alle 

tall merket med A foran, gjelder anleggsfasen. Bokstavpunkter gjelder anleggsfasen.   

 

Mange av temaene som inngår i ROS-analysen er nevnt i planbeskrivelsen. Oppsummeringen 

under er derfor kortfattet, og ytterligere opplysninger finnes som hovedregel i 

planbeskrivelsen og vedlegg til planbeskrivelsen. Disse må derfor sees i sammenheng.  
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Konsekvens: 

------------- 
Sannsynlig-
het:  

1. 

Ubetydelig  

2. Mindre 

alvorlig/ en 
viss fare  

3. 

Betydelig/ 
kritisk  

4 Alvorlig/ 

farlig  

5. Svært 

alvorlig/ 
katastrofalt  

5. Svært 
sannsynlig 
/kontinuerlig  

 
  

     

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 

lengre 
varighet  

      

3. 
Sannsynlig 

/flere 
enkelttilfeller  

  10, 11, 13, 
14, xxii 

      

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller  

A46, A40, 
xxi pkt. 1,   

48, A10, 
A11, A13, 
A14, xxiv   

20, A20, 
A21, A48  

   

1. Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller  

2, 12, 15, 
25, 26, 44, 
46, 47, 49, 

i, ii, xx, xxi 
pkt. 2, 
xxiii, xxv, 
xxv  

1, 3, 16, 
A38, A39, 
A44, A47  

21   

 

 

Kommentarer til risiko som følge av planen 

1) og 2) NVE’s kartdatabase Skredatlas viser ingen skredhendelser eller 
risikoområder/fareområder for flom eller kvikkleire. Ingen aktsomhetsområder for steinsprang. 
Kartdatabaser hos Skog og landskap og NGU viser noen mindre områder med stor/svært stor 

erosjonsrisiko, se vedlegg 1 i planbeskrivelsen. Marine avsetninger i området. Geoteknisk analyse 
viser at tiltak under opparbeidelse er nødvendig i deler av strekningen. Geoteknisk analyse ivaretar 
hensynet til geoteknikk.  
 
3) Mellom Frøhaugen og Hjørnerud på eiendom gbnr. 92/1 kan det sjeldent oppstå snøras i snørike 
vintre under visse vegetasjonsforhold.  
 

10) og 11) og 13) Tre registrerte fremmede/svartelistede arter. Naturtyper og hensynsområder. Disse 
områdene og artene er beskrevet i planbeskrivelsen. Planen hensyntar mange forhold. Det er 
nødvendig å vurdere rørtype i forhold til de to bekkene for å ta hensyn til vannlevende organismers 
mulighet til ferdsel gjennom rørene. Det er en viss risiko for negative konsekvenser som følge av økt 
tilrettelegging for friluftsliv ved Granodden.  
 
12), 25) og 26) Statlig sikret friluftsområde, Granodden, ivaretas i planen.  

 
14) og A14) De kulturhistoriske registreringen viser ulike forhold å ta hensyn til. Det vises til 
planbeskrivelsen for videre omtale. Planen ivaretar mange hensyn til kulturminner. Det kan være at 
flere påtreffes under anleggsarbeidet eller evt. utgravninger. Tiltak er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser.  
 
15) Hov gamle skole og Spydeberg bygdetun sikres gjennom hensynssone i plankart og bestemmelser. 
Tilstrekkelige hensyn er tatt ifht. Bergenhus utenfor planområdet.  
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16) Avkjørsler og krysset på Frøhaugen og Holli er ivaretatt i planen. Redusert risiko for møteulykker 
som følge av ny kryssløsning på Holli.  
 
20) og 21) Planen ivaretar ulike hensyn til vannforsyning og høyspentanlegg og – ledninger. 
Bestemmelsene inneholder bestemmelser som skal ivareta sikkerhetshensyn knyttet til disse.  

 
44), 46), 47) og 48) Ny gang- og sykkelveg og stenging av to avkjørsler til fordel for en ny kjøreveg, 
samt universelt utformede bussholdeplasser vil bedre trafikksikkerheten. Enkelte ulykker er registrert 
på strekningen, herunder en dødsulykke.  
 
49) Viltpåkjørsler kan forekomme, men de vil ikke bli påvirket negativt av planen. Gang- og 
sykkelvegen vil sikre bedre sikt mot vest hvilket kan forebygge enkelte påkjørsler. Det er ikke antatt at 

vilttrekkene vil opphøre som følge av planen.  
 

Kommentarer til anleggsfasen 
i) og ii) Det er en viss sannsynlighet for mindre skred/ras under anleggsarbeidet. Den geotekniske 
analysen avdekker at forebyggende tiltak i opparbeidelsen av gang- og sykkelvegen er nødvendig 
enkelte steder.  

 
A10), A11) og A13) Det er under anleggsarbeidet nødvendig å ta hensyn til naturtyper, fremmede arter 
og hensynsområder, for eksempel i midlertidige anleggsområder.  
 
A14) Selv om det blir foretatt arkeologiske utgravninger, er det nødvendig å vise aktsomhet i 
anleggsarbeidet. Det gjelder spesielt der det er gjort funn fra før og i nærheten av dem, for eksempel 
de syv lokalitetene og sikringssonen som blir berørt for gravhaugen. 

 
A20) og A21) Det er nødvendig å følge gjeldende sikkerhetsavstander i anleggsperioden. Det er en 
rekke kabler og ledninger for øvrig langs fylkesveien i annet vegareal som er nødvendig å vise 
aktsomhet overfor. Det er videre svært viktig å planlegge anleggsarbeidet i forhold til stabilitet for 
vannforsyningsanlegget på Holli.  
 
A38), A39), A40) og xiv. Forurensning av matjord på dyrka mark kan skje som følge av 
anleggsarbeidet. Det er derfor viktig å ta hensyn i anleggsfasen hvilket er beskrevet i 

planbestemmelsene.  
 
A44) Det er en generell fare for ulykke med farlig gods som følge av generell transport av farlig gods.  
 
A46), A47), A48) og xxii) Trafikklys ved innskrenkning av veibanen i anleggsfasen kan være 
nødvendig. Skilting.  
 

xx. Det er opp til Spydeberg kommune å bestemme rekkefølge for utbygging og framdrift for 
utbygging. Kostnadsoverslag er gjennomført for hele strekningen Hovin skole – Hallerudstranda, 
hvilket gir et godt verktøy for vurdering av gjennomføring.   
 
xxii. Innmåling og stikking er viktig blir riktig.  
Boring og sprenging er begrenset på strekningen.  
 

xxiii. Geoteknisk undersøkelse er gjennomført. Kartdatabaser gir god oversikt. Det er liten 
sannsynlighet for at ytterligere geoteknisk undersøkelse er nødvendig.  
 
xxv. Vedlikehold og drift av gang- og sykkelvei og fylkesvei er sikret gjennom henholdsvis kommune 
og fylkeskommune/Statens vegvesen.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Innholdsfortegnelse 
 
BAKGRUNN ......................................................................................................................................................... 3 
ULIKE FORMER FOR SYKLING .................................................................................................................... 3 
TRAFIKKMENGDE............................................................................................................................................ 4 
ULYKKESFREKVENS ....................................................................................................................................... 4 
FARTSGRENSE OG VEISTANDARD.............................................................................................................. 5 
ALTERNATIVE RUTER OG DISTANSER...................................................................................................... 5 
KONKLUSJON..................................................................................................................................................... 6 
 
 
Vedlegg 1 Temakart sykling Hovin skole – Hallerudstranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

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 
 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Årsrapport og skatteregnskap 2014 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Kari Melby  
 

15/1070 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

43/2015 
 

Formannskap PS 03.06.2015 

38/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Saken gjelder behandling av skatteregnskap med årsmelding 2014, for kommunene Hobøl og 
Spydeberg. 

Vårt felles skattekontor i Hobøl fremlegger saken for begge kommunene i samarbeidet. Hobøl 
kommune har behandlet saken. 
 
Vurdering 
For utdypende kommentarer vedr. skatteinngangen, vises det til vedlagte rapport fra 
Skatteoppkreveren. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Årsrapport og skatteregnskap for 2014 tas til orientering. 

 
 
 
Formannskap - 43/2015 
 

FS - behandling: 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

Innstilling til kommunestyret: 
 

 
 

FS - vedtak: 
1. Årsrapport og skatteregnskap for 2014 tas til orientering. 

 
 
 

Vedlegg: 
Kontrollrapport 2014 fra Skatt Øst vedrørende skatteoppkreverfunksjon 
Årsrapport for 2014 fra skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg 
 
 
 





























SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2014 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Bente Gravingen Fredheim  
 

15/1076 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

42/2015 
 

Formannskap PS 03.06.2015 

39/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: Knut Espeland 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
 
I hht til Regnskapsforskriftens § 10 skal årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret senest 
6 måneder etter regnskapsårets slutt. Innholdet i dokumentene er bestemt gjennom 
regnskapsforskriften og dokumentet Kommunal regnskapsstandard nr 6. 
 
Årsregnskapet med beretning samt årsmelding for 2014 er som tidligere år to dokumenter som 
behandles i samme sak. 
 
Når det gjelder utvalg av tjenesteområder og måloppnåelse i forhold til målekart og kommuneplan, 
vises det i sin helhet til årsmeldingen. 
 
Driftsregnskapet for 2014 viste opprinnelig et merforbruk på kr 2 901 839,78. I hht 
regnskapsforskriften § 9 så skal et merforbruk reduseres ved å stryke eventuelle avsetninger til fond. 
Driftsregnskapet for 2014 er etter regnskapsreglene gjort opp 0,00 etter strykninger. 
 
Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. Det vil si at det var finansiering til alle prosjektene. 
 
Vurdering 

Netto driftsresultat er negativt med kr 9 600 742,72. Dette er negativt med 2,3% av driftsinntektene. 
Ønsket nivå var 2%, men etter kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2013 for budsjettåret 
2014 ble netto driftsresultat 0,6%. I kroner utgjorde dette kr 2 026 000,-. Revidert netto driftsresultat  
for 2014 var negativt med kr 8 676 000,-. Årsaken til de store endringene er at det i 2014 ble vedtatt 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

en netto økning i bruk av fond på 10,7 mill. Det er i hovedsak 4 områder som i løpet av 2014 ble 
vedtatt dekket av fond. Disse områdene er: 

· Vedtatt investering i omstilling og endring. Dette vil på sikt føre til reduserte utgifter. Dette 
vil allerede i 2015 gi en forventet effekt, men regner med full effekt fra 2016 / 2017. 

· Vedtatt politisk satsning på regulering, sentrumsutvikling og enkelte samfunnstiltak 
· Inndekking av premieavvik 
· Justering av enkelte virksomhetsrammer 

 
Regnskapsskjema 1B i regnskapsdokumentet viser et overskudd på virksomhetene på 6,586 mill. 
kroner. Dersom en korrigerer dette for avviket på KLP/SPK som ikke har noe virksomhetsrammene å 
gjøre, så kommer en til at virksomhetene har hatt et merforbruk på 2,48 mill. kroner.  
 

· Politikk har et positivt resultat på k r 54 000.- Det må sies å være i balanse 
· Sentrale fellestjenester har et positivt avvik på kr 775 000,- som skyldes lavere utgifter til 

ressursgjennomgang, og voksenopplæring.  I tillegg ble det innført nærmest innkjøpsstopp i 
siste kvartal. 

· Overskridelsen på skole på kr 1 082 000,-skyldes høyere kostnader til eksterne tjenester, 
feilbudsjettering av mva samt færre barn i SFO enn forutsatt. 

· Barnehage har et negativt resultat med ca 1,6 mill. kroner. Dette skyldes i sin helhet 
oppgjør til de private barnehagene.  

· Familierelaterte tjenester har en overskridelse på kr 479 000,- For en virksomhet med kr 87 
mill. kroner i budsjett må dette sies å være i balanse. 

· Grinitun pleie og omsorg må også sies å ha gått i balanse med et overforbruk på kr 
344 000,- og et budsjett på 51 mill. kroner. 

· Teknisk forvaltning har et mindreforbruk på kr 280 000,-. Dette gjelder Myra / Tebo 
området og er ikke en del av den ordinære driften. 

· Teknisk drift har et midreforbruk på kr 681000,- som er et resultat av inntektsstopp siste 
kvartal 2014. 

· Merforbruket på Nybøle på kr 833 000,- skyldes i sin helhet utgifter til opplæring. 

 

Prinsipp for føring av Premieavvik/aktuarberegning av pensjon 
Kommunestyret vedtok fra og med regnskapsåret 2013 at Spydeberg kommune skulle gå over fra 1-
års amortisering av premieavvik for KLP/SPK til 10-års amortisering. Dette ble gjort i 2013 med den 
føring av premieavviket som ble ført i balansen i forbindelse med avleggelsen av 2012-regnskapet. 
Ved å gå over til 10-års amortisering blir premieavviket kun ført med en tiendedel hvert år i 10 år. 
Det som ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Det er mange 
kommuner som har opparbeidet seg en stor «fiktiv» gjeld i balansen. Kommunene fører 
premieavviket etter § 13-4, pkt. c i regnskapsforskriften som sier følgende: 
 
«Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen i årsregnskapet for påfølgende år. Et 
beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, 
eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring skal 
fordeles. For premieavvik oppstått etter 2011 og senere skal fordelingen da skje med 1/10 av 
opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.» De fleste 
kommuner som fører pensjon på denne måten har opparbeidet seg en gjeld i balansen. 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Spydeberg kommune ble i 2013 gjort kjent med at en kommune fører premieavvik etter § 8 i 
regnskapsforskriften som innebærer føringer etter forsiktighetsprinsippet og som sier bl.a. følgende: 
«Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.» 
 
Ved å bruke denne paragrafen vil det ikke akkumuleres gjeld i balansen 
 
Ved regnskapsavleggelsen for regnskapsåret 2013 ble kommunens regnskap godkjent av revisjonen, 
men med følgende presisering: 
 
«Av forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4, framgår det at årets premieavvik skal føres til 
inntekt eller utgift i driftsregnskapet. Tilsvarende beløp føres mot kortsiktig fordring, eventuelt 
kortsiktig gjeld. Beløpet skal tilbakeføres over 10 år med 1/10 hvert år. Spydeberg kommune har ført 
årets netto positive premieavvik på en slik måte at beløpet på kr. 2 661 255,85, inklusive 
arbeidsgiveravgift, ikke får resultateffekt. Etter vår vurdering er dette i strid med god kommunal 
regnskapsskikk. Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk skulle følgelig vært kr 2 661 255.85 
høyere.» 
 
For at Spydeberg kommune skal være på linje med revisjonens anbefalinger har rådmannen besluttet 
å avlegge regnskapet for 2014 i tråd med revisjonens anbefalinger, dvs. prinsipp med 10 års 
amortisering av premieavvik. 
 
Investeringer 
Investering i anleggsmidler i 2014 er på kr 87 mill. kroner. Hoveddelen er finansiert ved lån og de 
største investeringene har vært overføringsledningen fra Holli til sentrum, samt trykkavløp og vann 
ved Lyseren. Disse to utgjør til sammen 72 mill. kroner i 2014. 
 
Likviditet 
Spydeberg kommune har i mange år hatt god likviditet, men på slutten av 2014 og også inn i 2015 
har den vært lavere enn på mange år. Dette skyldes i hovedsat at kommunen har forskuttert store 
deler av utbyggingen av trykkavløp og vann ved Lyseren, samt at det som tidligee nevnt i 2014 er 
brukt mye fondsmidler. Dette er jo oppsparte midler fra tidligere som nå er benyttet. 
 
Kommentarer til revisjonsbrev datert 23.04.15 
 
Verdivurdering / bokføring av premieavvik 
Som nevnt tidligere i saken og i revisjonsbrevet, så har Spydeberg kommune nå etterkommet revisors 
anbefalinger. 
 
Tilskudd ressurskrevende tjenester 
Revisor anbefaler at vi bedrer våre rutiner på dette feltet. Dette gjelder både våre egne vedtak, samt 
innhenting av opplysninger fra eksterne tjenesteytere. Dette vil bli innskjerpet og rapportert på i 2. 
tertial slik at vi er sikre på at vedtakene er gjennomgått i god tid og ikke for sent i forhold til 31.12. 
 
Budsjettstyring i investeringsregnskapet 
Dette er et punkt som revisjonen har påpekt ved de to siste regnskapsavleggelsene. Hovedelementet 
her er at også investeringsbudsjettet er ettårig og at budsjettet skal samsvare med den planlagte 
investering for det enkelte år. 
 
Dette er et punkt som det jobbes kontinuerlig med. Når det gjelder nye investeringer budsjetteres 
disse nå etter den planlagte investeringstakten.  Vi har imidlertid ikke vært flinke nok til å justere de 
prosjektene som har gått over flere år og som opprinnelig ble budsjettert på «gamle måten» der hele 
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investeringsbeløpet ble bevilget første året.  
 
Tilskudd til ikke kommunale barnehager 
Revisjonen har ikke funnet noen feil eller mangler ved dette punktet. 
 
Klage fra regnskapsårene 2011 og 2012 er ennå ikke ferdigbehandlet. 
 
Selvkost kommunale betalingstjenester 
Revisjonen har ikke funnet noen vesentlige feil eller mangler ved dette området, bortsett i fra at det 
ved en misforståelse mellom revisjonen og regnskapskontoret ble brukt dagsrente pr 31.12.14 og 
ikke gjennomsnittlig SWOP rente ved beregning av kapitalkostnadene. Dette førte til at det ble brukt 
en kapitaliseringsrente som var for lav. Dette vil bli rettet opp i 2015 (også for 2014).  

 
Periodisering 
Når det gjelder et uavklart forhold vedr kjøp av tjenester fra Fredrikstad kommune, ble vi rådet til 
ikke å bokføre en tilleggsregning vi fikk, da den etter all sannsynlighet ikke skal betales. 
 
Merverdiavgiftskompensasjon 
Spydeberg kommune har valgt å føre inntektene av merverdiavgiftskompensasjon på et felles ansvar. 
Det blir benytter riktig art og riktig funksjon. 
 
I Kostraveielder for 2014 under art 729  - kompensasjon for merverdiavgift står det følgende:  
 
«Kompensasjon for anskaffelser i driftsregnskapet henføres til funksjonen der 
mvakompensasjonsutgiften er påløpt» 
 
Spydeberg kommune er av den oppfatning av at når vi benytter den obligatoriske art og riktige 
funksjoner, så har vi oppfylt de kravene som gjelder. 
 
Bundne fond 
Spydeberg kommune begynte i 2014 en opprydning i de bundne fondene. Dersom er ser bort i fra 
Selvkostfondene som stadig er i bevegelse, så ble de bundne fondene i 2014 redusert fra 8,8 mill. 
kroner til 4,4 mill. kroner. 
 
Det vil også i 2015 være en gjennomgang for å se om det er ytterligere bundne fond som nå kan 
frigjøres.  

Konklusjon 

Spydeberg kommunes drifts – og investeringsregnskap for 2014 gjøres begge opp i balanse. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det fremlagte regnskapet med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes 
årsregnskap for 2014 

2. Driftsregnskaper gjøres opp i balanse. 
3. Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse. 
4. Aktuarberegning  / premieavvik føres etter regnskapsforskriten § 13-4, pkt c fra og med 
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regnskapsåret 2014. 
5. Årsmelding for 2014 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
Møtedato: 29.04.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:30 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 15/11 – 15/15  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Andreas Myr, ikke møtt   

Tove Evensen X  

Gunnar Harstad X  

Britt E. Guldbrandsen X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Heidi Vildskog og økonomisjef Mette Mysliwiski    
Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal og Ida Bremnes 
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Svend-Harald Klavestad 
Ordfører var til stede under siste del av møtet. 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Turid Fluge Svenneby 

Leder  
Andreas Myr Tove Evensen 

   
 

……………………. ……………………. 
Gunnar Harstad Britt E. Guldbrandsen 

 
 

Merknader 
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PS 15/15 Eventuelt  

 



 
 

PS 15/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015 godkjennes. 
 
Rakkestad, 09.04.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.04.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.04.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015 godkjennes 
 
 

 
PS 15/12 Spydebergs kommunes årsregnskap og årsberetning 2014- 
kontrollutvalgets uttalelse 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.04.2015: 

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Hovedpunkter: 

- Negativt driftsresultat ble reddet av fond slik at resultatet ble positivt 
- Mindre frie midler 
- Det arbeides i virksomhetene for å få en bedre økonomistyring i allerede trange 

budsjett 
- Spørsmål ang note 9 og 17 

 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Sekretariatet ble gjort oppmerksomme på en tallfeil i uttalelsen som ble rettet opp i møtet. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 29.04.2015: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Spydeberg kommune slik det 
fremgår av vedlegg 1 til saken 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 

 
 
PS 15/13 Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 



 
 

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Spydeberg 
kommune 2014 til orientering. 
 
Rakkestad, 13.04.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
. 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.04.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.04.2015: 

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Spydeberg 
kommune 2014 til orientering. 
 
 
 

PS 15/14 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 
Rakkestad, 09.04.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.04.2015: 

Revisjonen ga følgende informasjon: 
- Forvaltningsrevisjonsrapport opp i KU etter sommeren 
- Regnskapsrevisjon  
- Presentasjon av ny distriksrevisor 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.04.2015: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 

 
 
PS 15/15 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Rakkestad, 09.04.2015 



 
 

 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.04.2015: 

- Orientering fra sekretariatet ang ressursgjennomgang i IØKUS IKS, som ble supplert 
fra Ordfører. 

- Presentasjon av nyansatt rådgiver i IØKUS IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 29.04.2015: 

 

 



 
 
 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: anirov@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
 Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733  

 

 

Spydeberg kommune 
Kommunestyret 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2015/7055-7-84233/2015-ANIROV  510/123 18.05.2015 

 
 

Oversendelse av kontrollutvalgets vedtak og uttalelse til Spydebergs 
kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 

Kontrollutvalget Spydeberg behandlet 29.04.2015 sak 15/12 «Spydebergs 
kommunes årsregnskap og beretning for 2014» og følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.04.2015: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Spydeberg kommune slik det 
fremgår av vedlegg 1 til saken 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet den 15.06.2004 med hjemmel i 
kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet.  
I § 7 i nevnte forskrift er følgende bestemt når det gjelder saksgang ved denne uttalelsen: 

”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 

 
Vi viser til kontrollutvalgets vedtak og oversender herved uttalelsen som vedlegg til dette 
brev. 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 
Kopi til eksterne mottakere: 
Formannskapet     
 



 
 
 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: anirov@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384  Bankkonto: 1050 14 16733  

 

 

Kommunestyret i Spydeberg kommune 
 
 
   
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2015/7055-5-64783/2015-IDBREM  510/123 16.04.2015 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Spydeberg kommune 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet endelig vedtas i 
kommunestyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Spydeberg 
kommune. Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens 
årsberetning, revisors beretning og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger 
under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret: 

  Avleggelsen av årsregnskap og  årsberetning er avlagt til rett tid og i samsvar med 
lov og forskrifter. Revisors beretning er avgitt 20.04.2015. Dette er etter frist, men 
følger av korrigeringene i regnskapet som kommunen har utført på bakgrunn av 
revisjonsarbeidet. Korrigerte dokumenter er mottatt av revisjonen 16.04.2015, dagen 
etter revisors frist for å avgi beretning. 
 

 Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir i alt det vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 
stillingen til Spydeberg kommune pr 31.12.2014, og av resultatet for regnskapsåret 
som ble avsluttet pr denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. 

 

 Revisor har avlagt revisors beretning med presisering. Forholdet gjelder en 
videreføring av forhold påpekt for årsregnskapet 2013 om klage vedrørende oppgjør 
til ikke-kommunale barnehager i 2011 og 2012. Utfallet av klagen er ikke avklart, 
likevel er det ikke avsatt midler i årsregnskapet til en eventuell forpliktelse. Revisor 
bemerker at forholdet ikke har betydning for revisjonens konklusjon om regnskapet. 
 

 Revisors beretning for regnskapsåret 2013 var avgitt med konklusjon med forbehold 
vedrørende verdivurdering/bokføring av premieavvik. Kommunen har etterkommet 
revisjonens vurdering fra i fjor slik at forholdet er avklart og presiseringen har utgått i 
revisors beretning for årsregnskapet 2014.  
 

 Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt driftsresultat på  
kr. 9 607 42,72 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0. Til sammenlikning hadde 
kommunen i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 137 176,51. 

mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no


Saksnummer 2015/7055-64783/2015  

 

 

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15. 
 

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2014 utgjør -2,3 % av 
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde 
kommunens formue. I kommunens årsberetning for 2014 beskrives dette som en 
situasjon som ikke kan vedvare, og at det går på bekostning av kommunens 
handlefrihet.  
 

 Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet av 23.04.2014 følger saken til 
kommunestyret og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet: 
 

o Budsjettstyring i investeringsregnskapet 
 Revisor bemerker at praksis med å overføre ubrukte midler knyttet til 

bevilgninger til investeringsprosjekter ikke gir den økonomiske 
informasjonen og styringen et årsbudsjett bør gi. 

 
o Periodisering 

 Da det foreligger et uavklart forhold omkring kjøp av tjenester, har 
kravbeløpet ikke blitt bokført i påvente av en avklaring. Revisjonen 
mener at kravet burde vært bokført til korrekt periode fordi korrekt 
periodisering er av stor vesentlighet sett i lys av kommunens 
økonomiske situasjon. 

 
o Tilskudd, resurskrevende tjenester 

 Revisjonen anbefaler kommunen å etablere tilfredsstillende rutiner 
som sikrer at dokumentasjonskravene fra Helsedirektoratet blir 
overholdt, samt spesifisere ansvarsfordeling mellom kommunens 
virksomheter og etablere tilfredsstillende system for beregning av 
kommunens utgifter. Revisjonskontrollen på området avdekket at 
beregningen av tilskuddet var 2 mill. for høyt.  
 

o Merverdiavgiftskompensasjon og revisjonsuttalelser 
 Praksis rundt bokføring av refusjon av mva-kompensasjon ble påpekt 

av revisjonen i revisjonsbrevet til årsregnskapet 2013. Spydeberg 
kommune benytter fortsatt samme praksis, noe som av revisjonen blir 
vurdert som brudd på god kommunal regnskapsskikk. 
 

o Selvkost kommunale betalingstjenester 
o Verdivurdering/bokføring av premieavvik 
o Avsetning og bruk av frie fond 
o Bundne fond 
o Vekting av avdrag 

 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Spydeberg 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 20. april 2015.  

 
29.04.2015 
Turid Fluge Svenneby 
Leder av kontrollutvalget 
 
Kopi til eksterne mottakere:  
Formannskapet i Spydeberg kommune     
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Årsmelding Spydeberg kommune 2014  

 

Rådmannens tanker om 2014 

 

Året 2014 er over, og årsmeldingen gjør opp status for de målene vi satte oss. Året har vært 

ambisiøst og Spydeberg kommune er inne i en hektisk utviklingsfase – både for egne tjenester 

og for samfunnet rundt oss. Kommunereformens arbeid ble satt i gang med 

“nabokommuneprat” og fremdriftsplaner. Vi kan med trygghet si at vi jobber godt for å lage bra 

dager for våre innbyggere – både på kort og lang sikt!  

Spydeberg kommune er i vekst og vi var ved utgangen av året 5692 innbyggere. Veksten har 

ligget rundt 1,7 % og er i ferd med å øke. Mange setter pris på dette tettstedet med nærhet til 

natur og bokvalitet – kombinert med god infrastruktur via europavei og jernbane. 

Attraktiviteten for kommunen scores godt, og våre Spydebergingene melder i 

innbyggerundersøkelsen i 2014 at de er godt fornøyd med kommunen og bygda si. 

Befolkningsveksten vil fremover utfordre kapasiteten på våre tjenester og mange gode 

planprosesser ble iverksatt i 2014 for å kunne møte dette på best mulig måte.  

Året 2014 har også vært et viktig jubileumsår, hvor vi fikk æren av å være vertskap for både en 

unik teaterforestilling om grunnloven, stortingsrepresentanter og kongehus. Det var 200 år 

siden grunnloven ble til og Spydeberg med sin prestegård sto sentralt i begivenhetenes 

sentrum. En flott folkefest som mange vil minnes med glede.   

Spydeberg kommune har hatt et aktivitetsnivå i 2014 som ligger høyt. Det store vann- og 

avløpsprosjektet ved Lyseren er i full gang og det prosjekteres mange nye oppgaver innen 

vedlikehold, sanering og oppgradering. Verdibevaring var en av hovedstrategiene inn i dette 

året og det er fulgt opp med mange gode tiltak. I tillegg har aktiviteten på planarbeid i 

kommunen vært høyt. Store og viktige planer som områdeplanen for Myra/Tebo er i gang og 

kommuneplanen er under rullering.  

Kommunens administrasjon har i 2014 gjennomført fullstendig ressursgjennomgang av alle 

tjenester. Dette har vært et nyttig arbeid for å finne frem til de rette og smarte måtene å jobbe 

på – slik at vi kan gi best mulig kvalitet innen effektiv ressursbruk. Effekter av dette forventes 

utover i 2015 og årene fremover. Parallelt med dette innførte Spydeberg et nytt 

kvalitetssystem, som ble satt i drift høsten 2014. Dette er et avgjørende element for kvalitet 

tjenestene og sikring av godt arbeidsmiljø.  

Det økonomiske resultatet til Spydeberg gjøres opp i balanse for 2014, men med betydelig bruk 

av fondsmidler. Dette gav et negativt netto driftsresultat, men var i hovedsak en villet 

investering i planarbeid, omstilling og utvikling.  

Året 2014 har vært utfordrende og spennende, og har lagt mye godt grunnlag for utviklingen av 

Spydeberg i årene som kommer. 

 

 

        Heidi Vildskog 
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Innledning 

Årsmeldingen 2014 oppsummerer 

kommunens drift, basert på de mål som ble 

satt i overordnet og lokalt målekart for 

2014. Alle fokusområder og mål presenteres 

fortløpende, etterfulgt av informasjon og 

betraktninger om arbeidet som er utført 

innenfor området. Målekartet som 

presenteres innledningsvis, inneholder en 

kolonne som angir hvor vidt målene ble 

nådd. Grønn farge angir at ønsket resultat 

er nådd, gul farge angir at resultatet er på 

nedre nivå av måloppnåelse og rødt angir at 

kommunen ikke har nådd ønsket mål i løpet 

av 2014. 

Brukere og kommunale tjenester Resultatmål 
Resultat 
2014 

Kritisk suksessfaktor Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

B1 God kvalitet i 
tjenestene 

Opplevd kvalitet i Barnehage, Skole, 
Familierelaterte tjenester og 
Grinitun 

US 31.12. 
Se lokale 
målekart 

Se lokale 
målekart 

 

Lokale kvalitetsindikatorer i lokale målekart (min. 3)   

B2 Avklarte 
forventninger 

Oppdatert hjemmeside til enhver tid DK 31.12. Gj.ført Gj.ført  

B3 Brukermedvirkning Opplevd brukermedvirkning US 31.12. Se lokale 
målekart 

Se lokale 
målekart 

 

B4 Godt fysisk miljø  

Ungdomsskolen 
miljøfyrtårnsertifisert 

DK 31.12. Gj.ført Gj.ført  

Opprettholdt sertifiserte miljøfyrtårn DK 31.12. Alle Alle  

B5 God dekningsgrad på 
tjenestene 

Fulgt opp tiltak i boligsosial 
handlingsplan  

DK 31.12. Se lokale 
målekart 

Se lokale 
målekart 

 

 
Kommunen har som målsetning at 

innbyggerne skal motta gode tjenester. 

Innholdet i dette vil variere fra virksomhet til 

virksomhet og konkretiseringene framgår av 

de lokale årsmeldingene til slutt i dette 

dokumentet. I forbindelse med 

tertialrapportering ble det vedtatt at det i 

2014 ikke skulle gjennomføres 

brukerundersøkelser som forutsatt, men at 

det i stedet gjennomføres en 

innbyggerundersøkelse. Resultatene av denne 

viste at innbyggerne i Spydeberg er mer 

fornøyd enn landsgjennomsnittet. Samtidig 

fikk man gode innspill på forbedringsområder. 

I overkant av 400 husstander besvarte 

undersøkelsen.  

 Ordningen med dialogmøter ble videreført, 

men oppsummerende dialogmøte er erstattet 

med en dialogkonferanse. dette vil bli 

videreført i 2015. 

I 2014 gjennomførte Eiendom og teknisk drift 

stand på TEBO i miljøuka og på 

jernbanestasjonen hvor de ba om synspunkter 

fra innbyggerne om de tjenester virksomheten 

tilbyr.  Dette ble godt mottatt av innbyggerne. 

Slike tiltak vil bli vurdert på andre områder  i 

det videre arbeidet med en god brukerdialog. 

Hjemmesidene til kommunen med 

undersider har vært fulgt opp i varierende 

grad. Arbeid med å fornye og videreutvikle 

sidene er igangsatt og forventes fullført i 

2015. 

Miljøfyrtårnsertifiseringen for 

ungdomsskolen ble igangsatt i 2014. 
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Fag Spydeberg Østfold Landet 

Engelsk skriftlig standpunkt 4,0 3,9 4,0 

Engelsk muntlig standpunkt 4,4 4,2 4,2 

Fordypning i engelsk standpunkt 3,8 3,7 3,8 

Fransk 1 standpunkt 4,3 4,1 4,2 

Tysk 1 standpunkt 3,7 4,0 4,0 

Kunst og håndverk standpunkt 4,2 4,2 4,4 

Kroppsøving 4,2 4,3 4,5 

Matematikk standpunkt 3,5 3,3 3,5 

Mat og helse standpunkt 4,3 4,4 4,4 

Musikk standpunkt 4,5 4,3 4,4 

Naturfag standpunkt 4,3 3,9 4,1 

Norsk hovedmål standpunkt 4,2 3,8 3,8 

Norsk sidemål standpunkt 4,0 3,5 3,7 

Norsk muntlig standpunkt 4,5 4,1 4,2 

Religion, livssyn og etikk standpunkt 4,2 4,1 4,2 

Samfunnsfag standpunkt 4,2 4,1 4,2 

Grunnskolepoeng 40,2 39,4 40,3 

 

Skolen i Spydeberg har nådd målet om å skåre 

over gjennomsnittet i Østfold hva angår 

grunnskolepoeng i 2014. Også i 

standpunktkarakterer skårer grunnskolen i 

Spydeberg i all hovedsak over 

Østfoldgjennomsnittet.Selv om 

karakternivået er på nivå over 

Østfoldgjennomsnittet har man variasjoner 

innenfor årskullene og i de enkelte fagene. 

Nasjonale prøver viser en fortsatt variasjon 

innenfor de trinnene som gjennomfører 

prøvene. Her vises det til virksomhetens 

årsmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. trinn Spydeberg 2013-2014 2014-2015 

Mobbing på skolen 1,3 1,5 

Andel elever som har opplevd 
mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 

3,8 12,7 

10. trinn Spydeberg 
  Mobbing på skolen 1,5 1,3 

Andel elever som har opplevd 
mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 

10,9 5,3 

 

Det siste året har resultatene fra 

elevundersøkelsen vist at det er 

bekymringsfulle tall for 7. trinn mens 

10.trinnselevene har hatt en forbedring av 

miljøet. Tiltak er iverksatt på 7 trinn for å 

redusere mobbing. På alle nivå arbeides det 

systematisk med «Mitt valg» og 

Trivselslederprogrammet. I november ble 

det fattet politisk vedtak om en 

orienteringssak til formannskapet om tiltak 

mot mobbing i januar 2015. Dette er fulgt 

opp.  
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Lærer-
tetthet  

Spydeberg 
2013-2014 

Spydeberg 
2014-2015 

Østfold 
2014-2015 

Landet 
2014-2015 

1.-7. trinn 13,1 13,2 13,2 13,2 

8.-10. trinn 14,1 14,1 14,3 14,1 

Ordinær 
under- 
visning 

16,8 16,8 17,1 16,8 

Antall 
elever per 
årsverk til 
under- 
visning 

12,2 12,2 12,3 12,2 

 

 

 

 

Spydebergskolene har en stabil lærertetthet 

med kun små variasjoner de senere år. 

Spydeberg ligger på landsgjennomsnittet for 

lærertetthet. Lærertettheten til ordinær 

undervisning ligger litt under 

østfoldgjennomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spydeberg har god barnehagedekning 

totalt. Barnehagetallene viser også at  

Spydebergs barnehager har flere barn fra 

språklige minoriteter, sett opp mot 

innvandrerbarn. Dette betyr at mesteparten 

av barn i de språklige minoritetene ikke er 

barn av innvandrere. Utdanningsnivået for 

de ansatte i våre barnehager er lavere enn 

snittet i både  

 

fylket og landet. Sammenlignet med Østfold 

og landet for øvrig, har barnehagene i 

Spydeberg kommune et lavt antall 

barnehagelærere. Når det gjelder ansatte 

med annen pedagogisk utdanning ligger 

kommunen under landsgjennomsnittet, 

men over snittet i Østfold. 

 

Andel barn 0-5
år med

barnehageplass

Andel barn i
kommunale
barnehager i

forhold til alle
barn i

barnehage

Andel
minoritetsspråkl

ige barn i
barnehage i
forhold til

innvandrerbarn
0-5 år

Andel ansatte
med

barnehagelærer
utdanning

Andel ansatte
med annen
pedagogisk
utdanning

Landet uten Oslo 77,5 50,1 62,2 34,9 4,3

Spydeberg 81,1 27,1 83,3 30,9 3,2

Østfold 75,7 38,7 57,9 37,6 2,6
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I Spydeberg er det en kommunal og fire 

private barnehager. Denne fordelingen gjør 

økonomistyringen utfordrende. Utgifter i 

kommunal barnehage genererer samtidig 

tilskudd til alle private barnehager. 

 

Meråpent bibliotek startet opp i mars 2014. 

i tråd med forhåpningene viser Det totale 

utlånstallet (førstegangslån og fornyelser) 

av våre medier en økning fra 26 590 i 2013 

til 32 145 i 2014. Dette er en økning på  

20,9%. Utlån fordelt på materialtype 

fremgår av tabellen under. 

 

 
Materialtype 

2013 2014 % 

Fagbøker for 
barn 

945 905 -4,2 

Skjønnlitterære 
bøker for barn 

8313 9361 10,5 

Fagbøker for 
voksne 

2319 2503 7,9 

Skjønnliterære 
bøker for voksne 

5651 5795 2,5 

Lydbøker for 
barn 

671 638 -4,9 

Lydbøker for 
voksne 

1297 1493 15,1 

Filmer for barn 1681 2659 58,2 

Filmer for 
voksne 

2199 3142 42,9 

Annet  
(bla. spill og 
spillkontroller 

3236 5571 72,2 

 

Fra meråpent bibliotek åpnet i mars 2014 til 

utgangen av fjoråret har vi registrert ca 39 

400 besøkende.  

 

 

  

 

 
 

Når vi ser på kommunens totalregnskap 

(Kostra) så ligger vårt forbruk i sektoren for 

pleie og omsorg mellom gjennomsnittet for 

fylket og landet. 

 

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede 
tjenester pr. mottaker 

  Spydeberg Østfold Norge 

2012 0,31 0,46 0,48 

2013 0,31 0,45 0,49 

2014 0,29 0,43 0,49 

 

 
 

Spydeberg kommune har iflg. Kostra høy 

andel innbyggerne i alle aldersgrupper som 

mottar hjemmetjenester. Statistikken viser 

 Landet
uten Oslo

Spydeberg Østfold

31,6 33,2 34

0
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Netto driftsutg. pleie og omsorg 
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videre at kommunen har et betydelig lavere 

antall årsverk i tjenester til brukerne pr 

mottaker. Det har i 2014 vært foretatt en 

ressursgjennomgang av pleie- og 

omsorgstjenesten som viser at Spydeberg i 

forhold til andre kommuner leverer 

tjenester av lite omfang til mange brukere 

og tjenester med stort omfang til få 

brukere. Dette underbygges av statistikken 

og arbeid med dette vil ha et hovedfokus i 

2015. 

Nytt felles NAV- kontor 

NAV Hobøl Spydeberg åpnet på 

kommunehuset i Spydeberg 1. september 

2014. Lokalene er bygd om og 

ventilasjonsanlegget er utbedret for å ta 

imot flere ansatte. Det er gjennomført 

endringer som ivaretar de ansattes 

sikkerhet og taushetsplikt på en god måte 

Samtalerom med rømningsveier og alarmer 

finnes nå i tilknytning til Servicetorget, og 

det er innført adgangskontroll med 

kodelåser, slik at NAV-kontoret har sikre 

soner der brukere ikke har tilgang. Det nye 

NAV-kontoret har flere ansatte, og har et 

godt faglig miljø og er mindre sårbare ved 

fravær. Dette gir et bedre tilbud til 

kommunenes innbyggere og har medført et 

bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Selv om 

mye er kommet på plass, er det fortsatt 

utfordringer når det gjelder det 

datatekniske, og på noen områder må man 

fortsatt jobbe på ulike plattformer og 

systemer.
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Medarbeidere og arbeidsmiljø Resultatmål Resultat 
2014 

Kritisk suksessfaktor Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

M1 Godt 
arbeidsmiljø 

Gjennomført medarbeidersamtaler 
med fast ansatte 

DK 31.12. Alle 90 %  

Sykefraværsprosent DK 31.12. 6,0 % 6,5 % 8,3% 

M2 God ledelse 

Gjennomført opplæring i 
medarbeidersamtaler, for ledere 

DK 1.6. 
Alle 

aktuelle 
Påbegynt  

Utarbeidet plan for lederutvikling DK 1.3. Gj.ført Påbegynt  

Fulgt opp plan for lederutvikling DK 31.12. Gj.ført Gj.ført  

M3 Kompetente 
med-arbeidere 

Rekruttert medarbeidere med ønsket 
formalkompetanse ved ansettelser 

DK 31.12. 100 % 80 % 78% 

Høyere gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse blant deltidsansatte 

DK 31.12. 65 % 62 % 63% 

 

Kommunens medarbeidere er den viktigste 

forutsetningen for å yte gode tjenester til 

innbyggerne. Antall hender, de ansattes 

kvalifikasjoner og tilstedeværelse påvirker 

kommunens evne til å yte tjenestene. Det 

er gjennomført medarbeidersamtaler med 

mange av våre fast ansatte medarbeidere, 

men ikke med 90 % som er den nedre 

målsettingen. 

 

Sykefravær 

År Korttids Langtids 
Totalt 
Spydeberg 

2011 1,7 6,3 8,1 

2012 1,7 4,2 5,8 

2013 1,8 6,0 7,8 

2014 1,3 5,5 8,3 

 

Fraværsprosenten i virksomhetene varierer 

mellom 3,4 og 12,9 %. Til tross for politisk 

vedtak om plan for redusert sykefravær, var 

samlet fravær på 8,3 %, mens målsettingen 

for året var å være under 6,5 %. Det betyr 

at våre tiltak ikke har vært tilstrekkelig og 

medførte bestilling av ny politisk sak i 2015- 

 

Kommunens intranett ble tatt i bruk i 2014 

og vil i fremtiden være et viktig verktøy for 

intern informasjonsformidling. 

 
 

Av alle 349 ansatte har vi 104 ansatte som 

er i alderen 55+. Behovet for å fortsatt 

arbeide med rekruttering av gode 

medarbeidere være viktig i årene fremover. 

Gjennomsnittsalderen innenfor de ulike 

virksomhetene varierer og således også 

behovet for nyrekruttering. Målsettingen 

med å oppnå minimum 80% tilsetting av 

ønsket kompetanse er ikke oppnådd, så 

arbeidet med å rekruttere kvalifisert 

personell vil fortsette i årene fremover (se 

tabell s. 10). 

Kjønnsfordelingen er stabil på ca 25% menn 

og 75% kvinner innenfor alle 

alderssegmentene. 

 

15-
24 år
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Antall kvinner 7 35 75 68 70 8

Antall menn 3 8 21 28 22 4
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År Antall ansatte Antall årsverk 

2011 325 243 

2012 326 250 

2013 334 263 

2014 349 272 

 

2014 viser en fortsatt økning i antall 

ansatte. 

 

 
 

Av totalt 349 ansatte og 272 årsverk ser vi 

at prosentvis arbeider like mange kvinner 

og menn deltid. Gjennomsnittlig årsverk for 

kvinner er 0,78 og gjennomsnittlig årsverk 

for menn er 0,79 når samtlige ansatte er 

inkludert. 

Deltidsansatte: 

Gjennomsnittlig deltidsstilling er har økt fra 

62 % i 2013 til 63 % i 2014. I disse 

beregningene er ikke brannmannskapene 

med men de fremkommer i tabellene. 

Inkludert brannmannskap er 

gjennomsnittlig deltidsstilling på 60%. Dette 

påvirker både kjønnsfordelingen på 

deltidsstillinger, samt antall og 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse for 

deltidsansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antall Årsverk
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Hvorav kvinner: 263 204
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Generelt mottar menn høyere lønn enn kvinner innenfor samme faggruppe. Dette gjelder alle 

ansattegrupper i Spydeberg 

 

 
 

Kommunens utvidede ledergruppe (ULG) 

består av 27 ledere inkl. rådmann. Totalt er 

det 17 kvinner og 11 menn i ledergruppa. 

Diagrammet viser fordelingen kvinner 

/menn i ledelsen. Rådmannens ledergruppe 

består av virksomhetsledere samt rådmann. 

 

Prosjekt Bedre Arbeidstid. 

Spydeberg kommune har fra januar 2013 

deltatt i utviklingsprogrammet «Saman om 

ein betre kommune» med prosjektet 

«Bedre Arbeidstid». Prosjektet har som 

målsetting å prøve ut alternative 

arbeidstidsordninger i virksomheter med 

døgnkontinuerlig turnusarbeid. Hensikten 

er å forbedre tjenestekvaliteten og 

arbeidsmiljøet, inkludert sykefraværet, 

gjennom å gi flere store stillinger og derved 

redusere bruken av små stillinger.   

De ansatte har selv bestemt hvilken turnus 

de ønsker å prøve ut. Fra sommeren 2014 

har en avdeling ved Grinitun hatt ordning 

med lange vakter, dvs. 12 timer. Et av 

kommunens bofellesskap er også i ferd med 

å starte utprøving av langvakter i helgene.  

Det er for tidlig å konkludere med resultater 

etter bare et halvt års utprøving, men det 

sees noen tendenser: De ansatte uttrykker 

stor tilfredshet med kontinuiteten det gir å 

være på jobb en hel dag. De blir mer 

fleksible overfor pasientene og kan følge 

dem bedre opp. Denne type turnus 

reduserer behovet for små helgestillinger, 

noe som gir gevinst for både pasienter og 

kollegaer. Sykefraværet på avdelingen på 

Grinitun har gått ned i perioden hvor 

langvakter har vært i bruk. Ved utlysning av 

ledige stillinger oppgir flere søkere at type 

turnus var avgjørende for at de søkte ved 

nettopp den avdelingen. Erfaring fra andre 

kommuner viser at denne type 

endringsarbeid må pågå over lang tid og er 

et kontinuerlig arbeid. 

  

Ufaglært Faglært
høy utdanning

(3 år)
høy utdanning

(over 3 år)
Undervisningsp

ersonell
Alle grupper

Menn 348680 393800 467386 614540 492622 463406

Kvinner 337915 386557 432858 524128 480379 432367

0

250000

500000

750000

Å
rs

lø
n

n
 

Lønn og kjønn 

3 5 

13 
6 

Kvinner Menn

Ledere og Kjønn 

Avdelingsledere

Rådmannens ledergruppe



 

11 
Årsmelding Spydeberg kommune 2014  

 

Rekruttering i kommunen 
Virksomhet Fikk ønsket 

komp. 
Fikk ikke 
ønsket komp. 

Stab, servicetorg og 
kultur 

1   

Skole 9 5 

Barnehage   2 

Familierelaterte 
tjenester 

8   

Grinitun pleie og 
omsorg 

15 2 *) 
 

Teknisk forvaltning 1   

Eiendom og teknisk 
drift 

1   

*) Vikarer er ikke medregnet 

 

For å få et bilde av kommunens 

rekrutteringskraft, ble det i 2014 registrert 

hvor mange av de utlyste stillingene som 

resulterte i ansettelse av medarbeidere 

med ønsket kompetanse. 

Resultatet viste at vi i 78 % av ansettelser 

får medarbeidere med ønsket kompetanse. 

Dette er litt under målsettingen på min. 

80%. Av tabellen fremgår det at det er 

størst utfordringer i skole og barnehage.  
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Interne prosesser 
Resultatmål 

Resultat 
2014 

Kritisk suksessfaktor Måleindikator 
Måle-

metode 
Ønsket Nedre 

P1 Gode rutiner for 
samhandling  

Oppdaterte lederansvarskart på 
kommunenivå og virksomhetsnivå 

DK Gj.ført Gj.ført  

Etablert felles rutiner i virksomhetene for 
ledersamarbeid 

DK Gj.ført Gj.ført  

Gjennomført felles lederforum for 
virksomhetsledere og mellomledere 

DK 4 ggr 3 ggr  

Benyttet AMU som forutsatt DK Gj.ført Gj.ført  

P2 God intern kvalitets- 
kontroll 

Etablerte systemer og rutiner for 
internkontroll 

Revisjon 
internktrl. 

Gj.ført Påbegynt  

Benytte elektronisk verktøy for 
internkontroll 

DK Alle 5 virks.  

Etablerte rutiner for saksbehandling som 
til enhver tid er i tråd med lovverket  

DK Gj.ført Gj.ført  

Til enhver tid kunne dokumentere 
rettsikkerhet i beslutninger og tjenester 
overfor brukerne 

Klage/ 

Tilsyn 
Ingen avvik 10 % avvik  

 

Kvalitetslosen 

Spydeberg kommune hadde i 2014 en 

omfattende satsing på innføring av 

kvalitetssystem. Systemet KvalitetsLosen 

ble tatt i bruk, og skal sørge for et godt 

rammeverk for å kunne dokumentere at 

kommunen ivaretar lovkrav, og at vi 

produserer og leverer tjenester på riktig 

måte. Systemet legger også til rette for at vi 

enkelt skal kunne synliggjøre avvik og 

uønskede hendelser, for å sikre at disse 

forebygges i fremtiden. Samtlige av 

kommunens virksomheter har bidratt i 

arbeidet med å samle og lage 

kvalitetsprosedyrer og annen relevant 

dokumentasjon. I løpet av høsten ble det 

gjennomført opplæring for ansatte og 

ledere, og det har i etterkant vært høy 

aktivitet innenfor avviksrapportering. 

Kommunen har igjennom bruk av 

Kvalitetslosen lagt til rette for synliggjøring  

 

av utfordringer og forbedringsområder 

innen både tjenesteproduksjon, HMS og 

interne forhold i kommunen. 2014 har vært 

et svært aktivt, krevende og givende år for 

kvalitetsarbeidet i kommunen 

AMU  

Arbeidsmiljøutvalget i Spydeberg kommune 

har arbeidet som planlagt i 2014. Det er 

blitt avholdt regelmessige møter, og et 

bredt spekter av saker er diskutert. Det har 

vært mye fokus på prosessen knyttet til 

implementeringen av kvalitetssystemet, 

samt oppdatering av kommunens helse-, 

miljø- og sikkerhetssystemet (HMS). 

Forumet, som er sammensatt av likt antall 

ledere og ansatte, har fungert som et 

godkjenningsorgan for flere førende 

prosedyrer og har løpende fremstått som 

premissgiver for kommunens fokus på HMS 

og arbeidsmiljø.  
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Øvrige oppdrag til rådmannen i 2014 
Resultat 2014 

Følge opp planarbeidet i kommunens planstrategi: 
Kommuneplan  

Planprogram 
vedtatt 

Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten  

Beredskapsplan (Lov om kommunal beredskapsplikt)  

Kulturell skolesekk   
Plan for idrett og friluftsliv  

Sammen med Stiftelsen Spydeberg prestegård arrangere Grunnlovsjubileum  
Følge opp Lyserenprosjektet  
Klargjøre kommunens rolle i prosjekt Småbyen Spydeberg. Bidra med de tiltak som tilfaller kommunen i 
prosjektet. 

 

Oppgradering av ACOS Websak  
Innføring av elektronisk kvalitetssystem  
Utarbeide og ta i bruk nye, interne rutiner og maler for rapportering  

 

Kommuneplan 

Arbeidet med kommuneplanen følger den 

politisk vedtatte fremdriften. I 2014 ble det 

fattet vedtak om planprogram som angir 

videre arbeid med Kommuneplanens 

samfunns- og arealdel.  

 

Beredskapsplan for helse og sosialtjenesten 

er påbegynt men ikke ferdigstilt i 2014. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Fokuset på samfunnssikkerhet og beredskap 

har i stor grad vært konsentrert rundt 

utarbeidelsen av ny beredskapsplan. Basert 

på en overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyse har kommunen laget et 

planverk som skal sette ledelsen i stand til å 

håndtere ulike krisehendelser, og klargjøre 

hva kommunens oppgaver og ansvar til en 

hver tid skal være. Kommunen har i løpet av 

året også arbeidet med mindre, men likevel 

alvorlige hendelser, som for eksempel 

overvann i Hyllibakken og ras i Mørkveien. 

Deler av kommunens beredskapsplan ble da 

benyttet. Det ble også utarbeidet flere 

prosedyrer knyttet til beredskap i 2014. 

Dette er for å sikre at vi til en hver tid har 

oppdaterte planer, korrekt informasjon og 

at vi ivaretar vårt ansvar overfor de mest 

relevante truslene mot kommunen vår.  
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Grunnlovsjubileet i Spydeberg. 

 

 
 
Den 8. august 1814 ble en rekke 

beslutninger i norsk historie fattet på 

Spydeberg prestegård. Der hadde kong 

Christian Frederik sitt hovedkvarter fra den 

6. til 9. august, og der avholdt kongen 

statsråd denne augustdagen for 200 år 

siden. På bakgrunn av råd fra sine militære 

ledere og statsråder aksepterte kong 

Christian Frederik fredstilbudet fra 

kronprins Carl Johan. Beslutningen innebar 

at Grunnloven ble anerkjent mot at Kong 

Christian Frederik sa seg villig til å fratre 

den norske tronen.  

 

Denne hendelsen er av flere beskrevet som 

ett av de viktigste vendepunktene i kampen 

for Grunnloven og norsk selvråderett i 

unionen som ble inngått med Sverige. 

Statsrådet og korrespondansen mellom 

kong Christian Frederik og kronprins Carl 

Johan danner det historiske bakteppet for 

den store feiringen i forbindelse med 

Grunnlovsjubileet i Spydeberg. Her har vi 

hatt et innholdsrikt jubileumsår med 

forskjellige arrangementer rettet mot ulike 

målgrupper gjennom hele året. 

 

Spydeberg kommune og stiftelsen 

Spydeberg prestegård har ved ulike tiltak og 

arrangementer forsøkt å nærme seg de 

nasjonale målsettingene for jubileet.  

 

Husstander og skoleelever har blitt tilbudt 

informasjon og materiell om 

jubileumshistorien. Det har vært en bred 

markedsføring av arrangementene i avis, på 

Facebook, plakater og flyers, og 

oppslutningen om arrangementene har 

vært svært god. Arrangementene i 

forbindelse med Grunnlovsjubileet ble av 

flere trukket fram som en suksess i 

innbyggerundersøkelsen. 

 

Styringsgruppen for Grunnlovsjubileet i 

Spydeberg konkluderer med at alle 

arrangementer og tiltak i jubileumsåret 

2014 til sammen, har gitt Spydebergs 

innbyggere en mulighet til å få større innsikt 

i og forståelse av «vår» nasjonalhistoriske 

arv. Det er utarbeidet en fullstendig rapport 

etter Spydebergs markering av jubileet.. 

Rapporten kan lastes ned fra Spydeberg 

kommunes nettsider  

 

Småbyen Spydeberg 

Småbyen Spydeberg skal være en drivkraft i 

å samordne aktiviteter mellom ulike aktører 

for å fremme opplevelser, næring og handel 

i Spydeberg. Småbyen er en 

medlemsorganisasjon for næringslivet, men 

også enkeltpersoner kan være medlem. 

Spydeberg kommune og Småbyen 

Spydeberg har et aktivt samarbeid på flere 

områder.  

I løpet av året samarbeidet kommunen med 

Småbyen om følgende 

aktiviteter/prosjekter:   

 Utvikling velkomstpakke til nye innbyggere 

i Spydeberg 

 Miljøuka 

 Fester for oppheng og bannere i 

Stasjonsgata 

 Markering av 1814 jubileet – 

markedsføring 

 En smak av Spydeberg – Oktoberfestival 
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 Prosjekter i forbindelse med utvikling av 

Myra/Tebo området 

 Arrangementer i Spydeberg sentrum på 

lørdager i sommerhalvåret 

 Julebelysning i sentrum 

 Rullering av næringsplanen 

 Rullering av kommuneplanen 

Spydeberg kommune deltar på styremøtene 

til Småbyen. Kommunen representeres ved 

virksomhetsleder for teknisk forvaltning og 

kultursjef.  

 

Trykkavløp og vann i 

Lyserenområdet  

Hensikten med å legge trykkavløp og vann 

til hytter og boliger er å sikre Lyseren mot 

forurensning, og gjøre opphold på hytter og 

boliger mer komfortable. Utbygger er 

Spydeberg kommune, og entreprenør er 

Veidekke.  

 

Prosjektet er godt i gang og planlagt 

ferdigstillelse 1. desember 2015. Den 

forlengede anleggstiden skyldes i all 

hovedsak antallet påmeldte etter 

kontraktsinngåelse. Det er over 500 

påmeldte til trykkavløpet og over 400 har i 

tillegg bestilt vann. Det legges også ny 

vannledning fra Hemnestangen til Hallerud 

som skal forsyne Hobøl med vann.  

Det er vedtatt en lokal Forskrift om vann- 

og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, 

Spydeberg og Enebakk, Østfold i 2014. 

Gebyrsatsen vil bli vedtatt i 2015. 

Kommunen håper på at flere områder, blant 

annet Lystad, Kula og Hemnestrangen, kan 

ta i bruk trykkavløpet/vann 1. juli 2015.  

Prosjektet er realisert innenfor de 

økonomiske fastsatte rammer. 

Det politiske valg om å forskuttere gjør 

prosjektet økonomisk krevende å bære. 

 

Folkehelse og SLT-arbeid 

Samordnet lokale kriminalitetsforbyggende 

tiltak (SLT) og Folkehelseområdet ble 

besluttet omorganisert i 2014. Der hvor alt 

tidligere var lokalisert til virksomheten 

Familierelaterte tjenester, er nå ansvar for 

trafikk fordelt til Eiendom, og teknisk drift 

og folkehelse fordelt til stab, servicetorg og 

kultur. SLT er fortsatt underlagt 

Familierelaterte tjenester. Arbeidet med 

folkehelseprofil med tilhørende plan ble 

igangsatt i 2014 og det forventes vedtak på 

planen i 2015. Det er i 2014 fattet vedtak 

om opprettelsen av en Frisklivssentral med 

0,5 stilling som frisklivskoordinator.
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Økonomi  

 

Frie inntekter består av skatte-inntekt, 

statlig rammeoverføring og 

inntektsutjevning. Skatteinntektene er det 

innbyggerne bidrar med hvert år.  

Dersom disse inntektene ligger under 

 landsgjennomsnittet for hver innbygger er 

det en utjevningsordning - 

inntektsutjevning – som kompenserer for 

deler av dette etter spesielle regler. 

Spydeberg kommune ligger under 

landsgjennomsnittet og får kompensasjon 

hvert år. 

Statlige rammeoverføringer er de 

overføringene som årlig kommer fra staten 

som skal dekke deler av tjenestetilbudet i 

kommunen sammen de de andre nevnte 

frie inntektene.  Rammeoverføringene 

bygger på mange forskjellige kriterier som 

bl.a. alder, reiseavstand, innvandrere, 

dødelighet, gifte, ikke gifte m.m. 

Frie inntekter i Spydeberg i perioden var 

høyest i 2012 og litt nedadgående til 2014. I 

2014 skyldes det vesentlig lavere 

skatteinngang enn forutsatt.  

 

ÅR Skattedekningsgrad Overføringsgrad Frie inntekter Resultatgrad 

2005 47,6 % 13,9 % 61,5 % 8,05 % 

2006 45,2% 16,1% 61,3% 8,07% 

2007 39,4% 17,8% 57,1% 5,31% 

2008 37,6% 16,7 % 54,4% 2,80% 

2009 35,4% 18,6% 53,9% 4,74% 

2010 37,7% 18,7% 56,4% 6,65% 

2011 34,3% 36,0% 70,3% 7,15% 

2012 33,5% 37,8% 71,4% 8,2% 

2013 32,7% 36,1% 68,9% 5,7% 

2014 30,6% 35,4% 66,0 % 2,53%  

 

 

Resultatgrad forteller hva vi har til 

disposisjon etter at vi har bokført alle 

inntekter fratrukket alle utgifter. Dette 

måletallet har sunket vesentlig fra 2012. 

Det må være stort nok til at det kan 

betjene kommunens renter og avdrag 

samtidig som det bør kunne gi rom for å 

avsette midler til fond. 

  

Landet
uten Oslo

Østfold Spydeberg

2013 47415 45047 45686

2014 48554 46272 47198
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Frie inntekter i kroner per innbygger  
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Virksomhetenes lokale årsmeldinger 

STAB, SERVICETORG OG KULTUR                Virksomhetsleder: Hans Moesgaard 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

 2013 2014 

Antall årsverk 19,65 19,87 

Antall ansatte  25 25 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 21 4 22 3 

Sykefravær %      lang 3,5 5,1 

                            kort 1,2 1,4 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 24 697 24 345 +334 

2014 27 309 26 534 +775 

 
Årsak til avvik: 
Det positive avviket skyldes følgende forhold: 
 Lavere utgifter til ressursgjennomgang enn 

forutsatt. 
 Mindre utgifter til voksenopplæring. 
 Innføring av tilnærmet innkjøpsstopp i siste 

tertial. 

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Gjennomsnittlig oppmøte på klubben på 

fredagskvelder er registret og er 40 
personer. 

 Selvbetjent bibliotek er startet opp i henhold 
til plan. 

 Det er arrangert en debatt i regi av 
biblioteket. 

 Utlån av E-bøker startet innen første juni, i 
henhold til plan. 

 Nødvendige endringer i drift av servicetorg i 
forbindelse med samlokalisering NAV Hobøl 
og Spydeberg er gjennomført. 

 Nye rutiner knyttet til nytt telefonsystem er 
utviklet. 

 Prosjekt felles regnskap, lønn og skatt med 
Eidsberg og Askim ble skrinlagt uten 
realitetsvurdering. 

B2 
 Hjemmesidene er sjekket av 

avdelingsledere og har vært tema på alle 
avdelingsledermøtene. 

 Skjemasidene for søknader til kommunen 
fungerer. 

 Skjer-i er tatt i bruk som informasjonskanal 
for arrangementer i Spydeberg kommune. 

 Opplæring og omvisning i selvbetjent 
bibliotek ble gjennomført i Miljøuka. 

B3 
  Venneforening for biblioteket er etablert. 
B4 
 Kommunehuset er ikke miljøsertifisert i 

2014. Vil bli gjennomført i 2015. 
 Opplæring for virksomhetsledere i ny rutine 

for vernerunde er gjennomført. 

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 Medarbeidersamtale er gjennomført med 60 

% av fast ansatte. Årsaken til den lave 
prosenten er fravær i ledelsen. 

 En felles sosial samling med fokus på helse 
er gjennomført. 

 Det har ikke vært kandidater til ordningen 
med tilrettelagte treningstilbud. Ordningen er 
nedlagt. 

 Ny rutine for oppfølging av sykefravær i 
AMU er tatt i bruk. 

M2  
 Forslag til mal for medarbeidersamtaler er 

utarbeidet. Noe endring gjenstår før endelig 
godkjenning i rådmannens ledergruppe. 

 Opplæring i mal for medarbeidersamtale er 
utsatt i påvente av endelig godkjenning. 

 Det er i 2014 opprettet et nytt lederforum 
som kalles rådmannens utvidete 
ledergruppe (ULG). Her er det gjennomført 
fire møter og lederutviklingstiltak er planlagt 
og gjennomført i dette forum. 
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M3 
 VISMA rekruttering er implementert. 
Retningslinjer for rekruttering er ikke 
ferdigutarbeidet. Vil bli det i løpet av første 
kvartal 2015. 

 Skjema for «utlyst kompetanse» og «ansatt 
kompetanse» er utarbeidet og tatt i bruk. I 
denne virksomheten er det i 2014 ansatt i en 
stilling og ansatt medarbeider innehar 
ønskede kvalifikasjoner. 

 System for introduksjon av nytilsatte er 
utarbeidet og tatt i bruk. 

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Det er utarbeidet forslag til lederansvarskart 

til beslutning i rådmannens ledergruppe. 
Delegeringsreglement med dette som 
utgangspunkt vil bli utarbeidet i 2015. 

 På grunn av lederskifte ble ordningen med 
faste interne ledermøter startet sent på året. 
Det ble gjennomført 5 møter. 

 Det er opprettet felles lederforum for 
virksomhetsledere og mellomledere. Her har 
det vært avholdt 4 møter i 2014. 

 Årshjul for kultur er utarbeidet og tiltak er 
gjennomført. 

 Årshjul og rutiner for drift av AMU er fulgt 
hele året. 

P2 
 Planlegging og innføring av et elektronisk 

kvalitetssikringssystem (Kvalitetslosen) er 
organisert som et prosjekt med rådmannens 
ledergruppe som styringsgruppe. Arbeidet 
har fulgt oppsatt plan og overgangen fra 
prosjekt til ordinær drift skal skje første 
halvår 2015. 

 Informasjon om internkontrollarbeidet til 
AMU, hovedtillitsvalgte m.fl. er gjennomført 
første halvår. 

 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN 

 Virksomheten har bidratt til arbeidet med 
planprogram og arbeidet med kommuneplan 
som forutsatt. 

 Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven) var 
ferdig for godkjenning 31.12.2014. 

 Ny tiltaksplan for den kulturelle skolesekk er 
utarbeidet og tatt i bruk. 

 Kravene til plan for Idrett og friluftsliv er 

endret slik at vedtak av planen skal skje en 
gang i kommunestyreperioden. Dette, 
sammen med arbeidspress, gjør at denne 
planen ikke ble ferdigstilt i 2014, men 
kommer til politisk behandling i juni 2015.  

 Kultur har koordinert alle arrangementer og 
aktiviteter i forbindelse med 
gjennomføringen av Grunnlovsjubileet. Det 
er mange positive tilbakemeldinger etter 
dette. 

 Biblioteket har gjennomført arrangement 
med Karsten Alnæs 

 Det er utviklet et tett samarbeid mellom 
kulturvirksomheten og Småbyen Spydeberg 
med ukentlige møter og deltakelse i alle 
styremøter i selskapet. 

 Spydeberg kommune har sammen med de 
andre eierkommunene for Indre Østfold Data 
IKS gjennomført en stor oppdatering til 
WebSak Fokus. Det er i størst mulig grad 
utviklet felles rutiner og prosedyrer for alle 
kommunene, Dette er gjennomført som et 
felles prosjekt som forventes avsluttet første 
halvår 2015. 

 

FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN 

 
 I forbindelse med ressursgjennomgangen 
skal det sikres at det er koordinering av 
ansettelser. Det er utarbeidet prosedyre for 
nedbemanning i kommunen i Kvalitetslosen. 
I tillegg er vi i skrivende stund i 
avslutningsfasen med et totalt prosedyresett 
for ansettelser. 

 Kulturgallaen var planlagt og skulle ha vært 
gjennomført i desember. Den ble utsatt og er 
avviklet 5.2.2015.  

 Innbyggerundersøkelse er gjennomført 
høsten 2014. 

 Malen for saksbehandling er endret slik at 
folkehelse skal vurderes i alle saker. 

 Frivilligmeldingen er påbegynt. Arbeidet 
videreføres i 2015. 

 I 2014 ble det på våren gjennomført en 
dialogkonferanse med bred deltakelse. For 
første gang er det utarbeidet og vedtatt 
økonomi- og strategiplan før sommerferien. 

 Det ble gjennomført en innkjøpskonferanse i 
Askim i forhold til økte muligheter for lokale 
innkjøp. Det var ingen representanter for 
næringslivet i Spydeberg som deltok. 

 Ved utgangen av 2014 var arbeidet med å 
utvikle en «Velkommen til Spydeberg»-
pakke avsluttet. Den første utdelingen vil 
skje i forbindelse med Miljøuka 2015. 
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VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2014 

 Utprøvingen av nye arbeidstidsordninger i 
prosjekt Bedre arbeidstid er godt i gang og 
foreløpige resultater er positive i forhold til 
medarbeidertilfredshet og sykefravær.  

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 2014 har vært et år med ekstraordinært 
stort arbeidspress for å løse pålagte 
oppgaver. 
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SKOLE                   Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

 2013 2014 

Antall årsverk 86,29 87 

Antall ansatte  120 108 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 91 29 87 21 

Sykefravær %     lang 3,9 4,4 

kort  1,2 1,2 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 56 932 56 586 +346 

2014 60 463 61 545 -1 082 

 
Årsak til avvik: 
 Eksterne tjenester ble ca. 500 000 dyrere 
enn budsjettert. 

 Ikke budsjettert med momskomp på 
227 000. 

 Skyssutgiftene ble 78 000 dyrere enn 
budsjettert. 

 Svikt i foreldrebetaling SFO Spydeberg skole 
på grunn av nedgang i antall brukere, -
225 000. Dette kan skyldes høye priser, noe 
som kan føre til at foreldre finner andre 
løsninger enn å bruke SFO.  

 Vi har likevel ikke kommet så lavt i antall 
barn at bemanningen kan reduseres. Vi 
jobber med å gjøre tilbudet så attraktivt som 
mulig og begrense vikarbruk.        

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Resultater: 
Grunnskolepoeng ligger mellom Østfold nivå 
og nasjonalt nivå ved siste måling. 
Når det gjelder eksamensresultater i engelsk 
skriftlig ligger vi tett opp til Østfold nivå, 
mens engelsk muntlig ligger under både 
nasjonalt nivå og Østfold nivå. 
Matematikk ligger litt over Østfold nivå og på 
nasjonalt nivå. 
Norsk skriftlig ligger 0,5 under Østfold nivå 
og nasjonalt nivå, mens både norsk muntlig 
og norsk sidemål ligger på nasjonalt nivå 

eller litt over. Vårt mål er at alle resultatene 
skal ligge minst på Østfold nivå. 
Nasjonale prøver på 5. trinn viser gode 
resultater. Gjennomsnittet ligger over landet i 
både lesing og regning, men litt under i 
engelsk.  Årets prøver gir bedre informasjon 
på individnivå enn tidligere og man kan 
hente ut informasjon om hva gruppa må øve 
på og hva den enkelte må øve mer på. 
Testene er bedre egnet til bruk i videre 
planlegging av undervisningen enn tidligere. 
Tilstandsrapporten vil beskrive dette mer 
inngående. 
Nasjonale prøver på ungdomstrinnet viser 
Østfold nivå i lesing og regning, men ligger 
to poeng under Østfold i engelsk. 
Måloppnåelse i to av tre fag på 9. trinn ligger 
vi ett poeng under Østfold.  Regning ligger 
fire poeng under.  I regning har vi ikke nådd 
målene. 

 Elevundersøkelsen viser et godt resultat på 
10. trinn, samme nivå som Østfold for øvrig. 
Elevundersøkelsen på 7. trinn viser noe 
forekomst av mobbing, ligger noe høyere 
enn Østfold. Vi er godt fornøyd med 
undersøkelsen på 10. trinn, men jobber 
aktivt med tiltak på 7. trinn. I tillegg holder vi 
trykket på det systemiske arbeidet gjennom 
«Mitt valg» og Trivselsleder-programmet.  

 Ett trinn på Spydeberg skole piloterer Vokal. 
Videre bruk tas inn i skolens IKT-strategi 
under vurdering. 

 Leseplanen er revidert og ble presentert på 
første planleggingsdag og legges til grunn i 
videre arbeid med fagplaner for å sikre at 
lesing som grunnleggende ferdighet er med. 
Leseveilederne fortsetter implementerings-
arbeidet i det enkelte kollegium gjennom 
arbeid på team og gjennom lesemøter. 

 «Mitt valg» blir brukt på alle trinn. Lions har 
deltatt på møte med klassekontaktene på 
den enkelte skole, og hver klassekontakt 
utfordres til målrettet samarbeid med den 
enkelte kontaktlærer sånn at «Mitt valg-
temaer» settes på kartet på foreldremøtene. 
Samarbeidet har fungert fint og vil fortsette i 
samme form som nå.  Det vil bli gjort 
evalueringer av opplegget underveis, og 
ansatte vil få oppfølgingskurs i 2015.  

 Nye trivselsagenter er kurset og opplegget 
fortsetter som forrige skoleår. Det er mange 
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gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og 
foreldre på opplegget.  

 Mestringsprosjektet på Vollene har funnet 
sin rytme. 2-3 elever tas ut om gangen og 
gis hensiktsmessige verktøy for å mestre 
skolehverdagen. Foreldre følges opp med et 
antall coachingsamtaler. Nytt team er 
skolert. Fagleder, assisterende rektor og 
kontaktlærer samarbeider om hvilke elever 
og foresatte som skal få tilbudet. 

 Ståstedsanalysen er gjennomgått på alle 
skolene og delvis drøftet opp mot annet 
datagrunnlag som resultatstatistikk og 
elevundersøkelse. SWOT- analyser er 
gjennomført og tiltak/ utviklingsområder ble 
satt etter felles planleggingsdag i november. 

 Ressursgjennomgangen viste at skolen ikke 
bruker for mye ressurser sammenlignet med 
andre kommuner. To-tre områder ble pekt 
på som vesentlige utviklingsområder: 

1. Behov for strategiplan innenfor IKT. 
2. Behov for strategiplan innenfor  

spesialundervisning med vekt på tidlig 
innsats. 

3. Hvordan kan skolen videreutvikle sitt 
lederskap? 

 Kartleggingsprøvene blir gjennomgått og 
analysert av språk- og leseveileder. Tiltak 
settes for grupper og på individnivå. Vi har 
fortsatt ikke nådd målet med ingen under 
kritisk grense når det gjelder lesing etter 4. 
klasse. 

B2 
 Videre arbeid med utlegging av nyheter. 
Ingen av sekretærene har fått kurs i bruk av 
hjemmesiden foreløpig.  De merkantile har 
hatt veldig mange oppgaver knyttet til 
innføring av nye administrative systemer, 
derfor har dette blitt nedprioritert. 

 Det jobbes stadig med utforming av Fronter.  
IKT-veilederne har godt samarbeid, og 
arbeidet med felles utforming har kommet 
langt. 

 Forum-kurs for fagarbeidere første 
planleggingsdag. PPT rådgiver Lisbeth 
Iglum Rønhovde foreleste om 
assistentrollen, - forventninger og 
utfordringer knyttet til  jobben. Godt mottatt 
av de ansatte. 

B3 
 Foreldreundersøkelse ble ikke gjennomført i 

2014 på grunn av manglende kapasitet. 
 Møtefrekvens i skolens rådsorganer er fulgt 

som planlagt. 

 

B4 
 Ungdomsskolen er i gang med 
miljøsertifisering. 

 Fortsatt avvik i forhold til inneklima i alle 
bygg, men flest avvik på ungdomsskolen. 

 Forprosjekt skolebruksplan ble satt i gang 
første del av september. Vi venter på 
rapport over grunnundersøkelser av tomta 
ved ungdomsskolen. 

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 Oppfølging av den enkeltes handlingsplan 
fortsetter utover i skoleåret.  

 Nedre måloppnåelse når det gjelder 
trivselstiltak for ansatte. 

 Ansatte i Vollene har fått jevnlige møter med 
coach. 

 En gruppe ansatte på SFO har startet opp 
kurs/ utvikling av samarbeidene team med 
ekstern veileder. 

 Fulgt prosedyre for sykefraværsoppfølging.  
Måloppnåelse i forhold til 
sykefraværsprosent, både kort og lang tid. 

 SWOT analyse er gjennomført, valgte 
utviklingsområder vil gi føringer for 
utformingen av den enkeltes handlingsplan 
videre. 

 Kurs innenfor Fronter gis den enkelte 
arbeidstaker etter behov. 

 Utskriftsmulighetene for den enkelte 
arbeidstaker er på plass. 

M2  
 Skolevandringer er gjennomført i noen grad- 

nedre måloppnåelse. 
 Resultatene av nasjonale prøver er 

analysert og fulgt opp med tiltak.  
 Datagrunnlag til ressursgjennomgang er 

levert på forespørsel og til oppsatte frister. 
M3 
 Ved siste tilsetting har vi enten fått relevant 
kompetanse eller ansatt siste års 
lærerstudenter som vil fullføre sin 
utdannelse inneværende skoleår. Vi har 
derfor ikke oppsøkt utdanningsinstitusjoner 
med tanke på rekruttering i 2014. 

 En lærer har startet på videreutdanning for å 
bli leseveileder. 

 Det er god oppslutning om det statlige 
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videreutdanningsprogrammet for lærere. 
 To av våre ansatte starter på 
rektorutdanning i høst og en fullførte 
utdanningen før sommeren. 

 Det er holdt kurs i NLP for nytilsatte i Vollene 
prosjektet. 

 Leseveilederne fortsetter implementerings-
arbeidet med Leselos og leseplan. 

 Deltidsansatte har fått tilbud om utvidelse av 
sine stillinger i den grad det er mulig i et 
fortettet arbeidsår og i den grad de ønsker 
det selv. 

 Observasjon som metode er anvendt i 
klasserommene. 

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Konsulentbistand for å kunne utrede arealet i 
nærheten av ungdomsskolen med tanke på 
nytt barneskolebygg. 

 Skoleledermøter følger oppsatt rytme. 
 Lederutviklingsmøtene i skoleledergruppa er 
byttet ut med møter i rådmannens utvidede 
ledergruppe, men skoleledergruppa 
fortsetter med temakvelder hjemme hos 
hverandre. 

P2 
 Virksomheten har kommet langt i produksjon 
av prosedyrer til Kvalitetslosen og benytter 
nå elektronisk verktøy for internkontroll. 
Systemet vil dekke Opplæringslovens krav til 
kvalitetssystem/ kvalitetsutviklingssystem.  
Prosedyrene vil også sikre at 
saksbehandlingen følger lover og forskrifter. 

 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN 

 
 Kulturell skolesekk følger oppsatt plan.  
 Både barnetrinn og ungdomstrinn har deltatt 
aktivt i markeringen av grunnlovsjubileet. 
Hele personalet deltok på markeringen på 
prestegården 12.8. 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 

Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2014 

 Fokus på utviklingsarbeid, i gang med 
lokalt læreplanarbeid på alle skolene.  
Leseplanene fra 1.-10. trinn legges til grunn 
og det jobbes med videre 

implementeringsarbeid av denne. 

 Leseveilederne fyller sin rolle på en 
målrettet måte, de er med i analyser av 
resultater, gir råd om målrettede tiltak, 
arrangerer lesekurs, veileder jul-jul lærere 
m.m. 

 Gode tilbakemeldinger på 
utviklingsarbeidet på u-trinnet 
«Ungdomstrinn i utvikling», se artikkel i 
Utdanningsdirektoratets nyhetsmagasin 
udir.magasinet (du finner forsiden på 
magasinet litt ned på siden, artikkelen om 
Spydeberg starter på side 42). 

 Samarbeid med EMA-mottaket og Delta for 
å kunne gi tilbud til et økende antall 
beboere.  Nå gis all undervisning på Delta 
siden så godt som alle elevene er over 16 
år. 

 6 lærere følger statlige videreutdannings-
tilbud og flere fagarbeidere/ ufaglærte tar 
lærerutdanning.   

 Interkommunalt samarbeid – skolefaglig 
nettverk. 

 Sykefraværsoppfølging i samarbeid med 
personal og IA-rådgiver. 

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 Holde trykket på skoleutviklingsarbeid og 
finne felles utviklingsområder framover. 

 Oppfølging av skolebruksplan. 

 Utrede nybygg. 

 Prioritere vedlikehold/ oppussing på 
barneskolebyggene slik at de kan fungere 
som skolebygg i en 5-10 års periode. 

 Forhandle arbeidstidsavtaler med lærerne. 

 Holde datautstyr oppdatert og være i stand 
til å investere i nytt utstyr etter behov. 

 Innføre nye datasystemer (FEIDE). 

 Implementere Kvalitetslosen slik at den blir 
et levende verktøy for alle. 

 Behov for fornying av inventar og utstyr, 
også lekeapparater. 

 Lederutvikling. 

 Gjennomføre tiltak knyttet til 
ressursgjennomgang: 
Arbeidsgruppe er i gang med strategiplan 
innenfor IKT, barnehagen skal også delta. 
Det jobbes med å etablere en tilsvarende 
gruppe innenfor spesialpedagogikk, 
kommer trolig i gang tidlig høst 2015. 
Det er etablert kontakt med KS-rådgiver 
som skal være med og videreutvikle 
skolens lederskap. Her søkes det OU-
midler til eget prosjekt høsten 2015. 

http://www.udir.no/Utvikling/Videreutdanning/Larere
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 EMA- mottaket: Stadig flere elever fra 
EMA-mottaket (nå 37, kan bli inntil 45) som 
alle har rett på grunnskoleopplæring og 
som samtidig er over 16 år. Fortsatt mye 
usikkerhet knyttet til kostnader til 
undervisning. Regnskapet over 
undervisning isolert sett viser – 833 000. 

 En elev uten rett til språkopplæring 
hospiterer nå på Delta. Veldig positivt for 
den det gjelder, men uheldig som ordning. 
Spydeberg kan ikke regne med at Delta 
godtar ordningen over tid eller at den kan 
gjelde eventuelt nye asylanter med samme 
behov. 

 Uketimetallet må økes og administrasjonen 
knyttet til voksenopplæringen øker. 
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BARNEHAGE                            Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 2013 2014 

Antall årsverk 18,6 20,5 

Antall ansatte  21 25 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 19 2 23 2 

Sykefravær %     lang 2,7 1,7 

kort  5,4 7,0 

Antall brukere 78 87 

Antall på venteliste 12  

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 36 443 35 352 +1 091 

2014 38 261 39 874 -1 613 

 
Årsak til avvik:  
Årsaken til underskuddet skyldes 
underbudsjettert driftstilskudd til de ikke-
kommunale barnehagene for 2014 og at flere 
barn var tilbudt plass i de ikke-kommunale 
barnehagene ved årsavregningen enn ved 
den første beregningen. Videre har Løpende 
opptak medvirket til økte utgifter, som må 
kompenseres i forhold til de private 
barnehagene. I tallet ligger også 557 000 
kroner for driftsåret 2012.  
Når det gjelder balansen mellom barn bosatt i 
andre kommuner som benytter private 
barnehager i Spydeberg og barn fra 
Spydeberg som benytter ikke-kommunale 
barnehager i andre kommuner, som bokføres 
denne funksjonen, er overskuddet på 371 000 
kroner i Spydeberg kommunens favør. 

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Det er ikke gjennomført brukertilfredshets-
undersøkelse. 

 Løft-metodikken er drøftet på to 
personalmøter. 

 «Mitt valg» er drøftet på to personalmøter. 
 Alle barna i barnehagen har minimum en 
«bestevenn». 

B2 
 Barnehagens hjemmeside er jevnlig sjekket 
og ryddet. 

 Alle foresatte har fått utlevert barnehagens 
årsplan når barnet starter i barnehagen. 

 Tjenestebeskrivelse av barnehagens tilbud 
er sendt barnas foresatte. 

 Avdelingene har sendt ut månedsbrev til alle 
foresatte om det pedagogiske arbeidet med 
barna. 

B3 
 Barnesamtaler er gjennomført med det 
eldste årskullet i barnehagen. 

 Foreldresamtaler er gjennomført med alle 
barnas foresatte. 

 Brukerrådet har møttes tre ganger i løpet av 
kalenderåret. 

B4 
 Vi når målene i barnehagens plan for 
Miljøfyr-tårnarbeidet. 

 Måloppnåelsen i Miljøfyrtårnarbeidet er 
meldt innen fristens utløp og medlemskapet 
er beholdt. 

 Avviksmeldinger er benyttet for å forebygge 
ulykker. 

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 Medarbeidersamtaler er gjennomført med 60 
% av de fast ansatte. Det avtales snarlig 
tidspunkt med det øvrige fast ansatte 
personalet. 

 Det er gjennomført åtte samarbeidsmøter 
med de plasstillitsvalgte og verneombudet. 

 De pedagogiske lederne har gjennomført en 
til to utviklingssamtaler med sine kolleger.  

 Det er gjennomført et sosialt treffpunkt i 
løpet av kalenderåret. 

M2  
 Vi har deltatt i ressursgjennomgangen av 
barnehagesektoren. 

 Faglig ansvarlig har deltatt på 90 % av 
avdelingsmøtene. 

 Personalet i barnehagen gjøres ansvarlig i 
planlegging av det pedagogiske tilbudet til 
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barna. 
 De pedagogiske lederne og faglig ansvarlig 
deltar på rådmannens utvida 
ledergruppemøter. 

M3 
 Det er søkt etter barnehagelærere til alle 
aktuelle stillinger, men det mangler to 
årsverk, hvor det er søkt og fått innvilget 
dispensasjon fra utdannings-kravet. 

 En assistent har startet på 
barnehagelærerstudie ved Høgskolen i 
Østfold. 

 En assistent «står på trappene» til å avlegge 
fag-prøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 Det har ikke lyktes å få fagarbeidere til å 
starte på utdanning til barnehagelærer. 

 To deltidsansatte har fått høyere 
stillingsprosent på grunn av ledighet i 
barnehagen. 

 Ansatte har fått tilbud om deltagelse på 
ekstern kompetanseheving, men behovet er 
større enn budsjettmessige rammer tillater. 

 Pr. dags dato deltar to ansatte i 
utviklingsarbeid via Innertieren, som er at 
samarbeidsprosjekt mellom ti kommuner i 
Indre Østfold. 

 Flere ansatte har fått økt pedagogisk 
kompetanse ved Høgskolen i Østfold.  

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Det er ikke utarbeidet lederansvarskart på 
virksomhetsnivå, men det er gjort 
administrativ avklaring av sentrale 
arbeidsoppgaver.  

 Pedagogiske ledermøter med en times 
varighet er gjennomført annenhver uke. 

 Avtalte møter mellom helsestasjonen, PPT 
og barnehagen er gjennomført. Barnevernet 
har vært savnet i møtene, men dette er på 
plass i 2015. 

P2 

 Barnehagens rutiner og prosedyrer er lagt 
inn i Kvalitetslosen. 

 Rutiner som oppdaterer lovverk og aktuelle 
forskrifter er på plass. 

 Ved pedagogisk tilsyn i 2014 ble det ikke 
meldt avvik. 

 Informasjon om dokumentasjon av 
rettsikkerhet i beslutninger er drøftet og vil 

bli videreført i 2015.  

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 

Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2014 

 De ansatte i barnehagen samarbeider godt 
etter omplasseringen, som ble foretatt 
høsten 2014. 

 Barnehagetilbudet ble utvidet med en 
avdeling på høsten 2014 (løpende opptak). 

 Barnehagens uteområde er drenert på nytt 
og fungerer som planlagt. 

 Foreldremøter i barnehagen er gjennomført 
i samarbeid med Foreldrenes 
arbeidsutvalg. 

 Barnas foresatte er fornøyde med 
kontakten  
med personalet på avdelingene og 
personalets pedagogiske kompetanse.  

 Det er gjennomført vellykket dugnad på 
avdeling Vollene med stor deltagelse fra  
barnas foresatte. 

  Arbeidet med tiltak etter Ressursgjennom-
gangen er igangsatt. 

 Lærlingene arbeider målrettet og viser  
interesse for pedagogisk arbeid med barna. 

 Brannøvelser er gjennomført som planlagt  
og rutinene sitter.  

 De ansatte har fått opplæring i bruk av 
Kvalitetslosen for å melde avvik. 

 Samarbeidet med Lions om det sosial-
pedagogiske programmet «Mitt valg»  
fungerer bra.  

 Blomsterenga barnehage er godkjent som 
praksisbarnehage av Høgskolen i Østfold. 

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 Det er behov for økte vaktmestertjenester. 

 Uteområdet på Vollene er slitt.  

 Lavvoen på Vollene trenger straks 
vedlikehold. 

 Løpende opptak bør foretas maksimum tre-
fire ganger i barnehageåret for å unngå 
kontinuerlig «tilpassing» med nye barn i 
barnehagen og dyre bemanningsløsninger. 

 Budsjetterte midler til kompetanseheving 
strekker ikke til. 

 Sykefraværet er høyere enn målsettingen, 
som medfører et mer hektisk arbeidsmiljø 
for de gjenværende i trange budsjett-tider.  

 Det er behov for rask og jevnlig strøing når 
det er glatt og isete på parkeringsplass og 
gangveier.  

 Utgifter til spesialpedagogiske tiltak øker. 



Årsmelding 2014 Virksomhetene 

26 
Årsmelding Spydeberg kommune 2014  

 

FAMILIERELATERTE TJENESTER              Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 2013 2014 

Antall årsverk 69 70 

Antall ansatte*  103 104 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 77 26 78 26 

Sykefravær %     lang 8,5 7,5 

 kort  2,0 1,5 

* I tillegg: støttekontakter, fastleger, 
fysioterapeuter med driftsavtaler m fl 
 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 83 320 84 347 -1 027 

2014 87 202 87 092 + 110 

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 
B5 God dekningsgrad på tjenestene 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Avvik etter tilsyn KVP 
(Kvalifiseringsprogrammet) er lukket. 

 Tiltaksplan mot vold i nære relasjoner er 
påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

B2 
 Individuelle «rehabiliteringsavtaler» for 
personer som mottar fysioterapi ble 
utarbeidet for 15 av 26 personer, noe som er 
måloppnåelse. 

 Det er utarbeidet og tatt i bruk rutiner for 
bruk av hjemmeside. 

B3 
 Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse 
på utvalgte tjenester. 

B4 
 Virksomheten har ikke deltatt i 
Miljøfyrtårnarbeidet på kommunehuset. 

B5 
 Forprosjekt samlokaliserte boliger (tiltak i 
boligsosial handlingsplan) er gjennomført. 

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 Det er gjennomført minst en fagdag for 
medarbeidere på hver avdeling. 

 Planlegging og gjennomføring av 
samlokalisering av NAV kontorene er utført.  

 Tilrettelegging for at avdelingslederne har 
nødvendig kompetanse i forhold til 
sykefraværsoppfølging er delvis 
gjennomført, men ikke systematisk. 

M2  
 Det er ikke definert plan for lederutvikling, 
men ledermøter er gjennomført.  

M3 
 E- læringskurs med oppfølging 
(bofellesskap) er gjennomført. 

 Det er gjennomført individuelt tilrettelagt 
kompetanseheving for medarbeidere på 
PPT. 

 Det er ikke gjennomført kurs i fagprogram for 
alle saksbehandlerne (barnevern). 

 Det er gjennomført kurs i motiverende 
intervju (psykisk helsetjeneste, rus). 

 Det er gjennomført kurs i 
kartleggingsmetodikk (ROP). 

 Det er oppnådd høyere stillingsstørrelse 
(gjennomsnittlig) for medarbeidere som 
jobber deltid ved å delta i prosjekt «Bedre 
arbeidstid».  

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Deltagelse i «Syvmilssteget» er vurdert og 
kommunen er deltager. 

 Etablering av ny og forpliktende tverrfaglig 
samarbeidsmodell for virksomhetens 
tjenester til barn og unge, er ikke 
gjennomført, men igangsatt i forbindelse 
med «Syvmilssteget». 

 Avdelingslederne har deltatt i felles 
lederforum. 

P2 
 Det er etablert system for kommunens 
arbeid med personer med ROP utfordringer 
og system for arbeidet med KVP. 

 Prosedyrer for KVP, ROP og barnevern er 
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klargjort og integrert i Kvalitetslosen. 
 Gerica er ikke fullt ut tatt i bruk på alle 
aktuelle avdelinger. 

 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN: 

 
 Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten 
er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

 

Fra budsjettbehandlingen 

 
 «Folkehelsetiltak til Folkehelsekomiteens 
disposisjon kr. 100.000,- dekkes innenfor 
rammen til virksomhet for familierelaterte 
tjenester.» Det har ikke vært mulig å dekke 
folkehelsetiltak innenfor rammen til FAMREL 
da det har vært merforbruk i løpet av året og 
det er foretatt budsjettjusteringer som følge 
av endret driftsnivå. 

 Det er gjennomført trygghetsvandring før 1. 
mars. 

 Det er fremmet politisk sak vedr. 
Frisklivssentral og det er søkt midler fra 
fylkesmannen til tiltak knyttet til denne (til 
personer med kroniske lidelser): Stillingen 
(50 % frisklivskoordinator og 50 % i prosjekt) 
blir utlyst tidlig i 2015. 

 Alle førstegangsforeldre er tilbudt 
foreldre/samlivskurs, men kurs ble ikke 
gjennomført på grunn av for få påmeldte. 

 Det innføres regelmessig og strukturert 
samhandling med NAV og aktuelle 
virksomheter med sikte på en vinn-vinn 
situasjon, med utgangspunkt i at slik 
forpliktende aktivitet er positiv både for 
stønadsmottaker og kommune. Tiltaket er 
planlagt og starter i januar 2015. 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 

Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2014 

 Nav er samlokalisert og det er etablert 
«aktivitetstilbud» i tråd med politisk vedtak.  

 Barnevern viderefører tidlig intervenering. 

 PPT holder høyt faglig nivå på 
sakskyndighetsvurderinger. 

 Tjenester til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: arbeidet med kartlegging, 
utmåling og individuell tilrettelegging er i 
tråd med intensjonene i 
ressursgjennomgangen. 

 Vollene har planlagt etablering av nytt tiltak. 

 Helsestasjonen har jobba godt med 
prosedyreutvikling og kvalitetsarbeid. 

 Psykisk helse, rus. Det er startet 
pårørendegruppe (interkommunal) for 
pårørende innen psykisk helse. Avvik etter 
tilsyn (ROP) er lukket.  

 Flyktninger, integrering. Regjeringen har 
som mål at minst 55 % skal over i arbeid 
eller utdanning umiddelbart etter fullført 
introduksjonsprogram. I 2014 var 
måloppnåelsen 80 % for Spydeberg. 

 Nedgang i både kort- og langtids 
sykefravær.  

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 NAV. Stor økning i antall personer som 
søker sosialhjelp og større utbetalinger. 

 Barnevern. Bemanningssituasjonen. 

 PPT. Økning i antall henvendelser og 
henvisninger. 

 Tjenester til mennesker med nedsatt  
funksjonsevne. Flere og endrede behov.  

 Vollene. Etablering av tiltak knytta til 
aktivitetskrav.  

 Helsestasjonen. Økning i antall fødsler 
førte til at mål om at alle skulle tilbys 
hjemmebesøk innen to uker ikke ble nådd.  

 Psykisk helse, rus. Konsekvenser av endret 
utskrivningspraksis og tilbud i 
spesialisthelsetjenesten er utfordrende for 
kommunal tjenesteproduksjon.  

 Det er ventelister på fysioterapitjenester og 
utfordrende å løse logistikk når det gjelder 
hjelpemidler. 

 
 
Kommunestyret vedtok i sak 33/2014 
(Boligsosial handlingsplan) at  
«Personer med nedsatt funksjonsevne: 
f. Det avklares innen utgangen av året 
hvorvidt det er aktuelt å etablere boliger for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne på 
tomt Grini Barnehage, samt om andre 
lokaliseringer i Spydeberg sentrum er mer 
passende. 
g. Det inngås et samarbeid mellom 
hjelpeverger, pårørende og kommunen for å 
planlegge i forhold til eie eller leie, den 
enkeltes behov, ønsker og kommunens 
ansvar for å produsere tjenestene. 
h. Det kartlegges hensiktsmessighet i forhold 
til å etablere en eller flere boliger for å ivareta 
botrening/ avlastning. Resultatet av 
kartleggingen fremlegges for politisk 
behandling innen mars 2015». 
Det er gjennomført møter hvor de det gjelder, 
verger/ pårørende, er invitert for å fortsette 
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prosessen. Pårørende ga, gjennom sin 
representant, innspill i arbeidet med planen til 
at tomta der Grini barnehage lå, er ønsket til 
formålet. Dette ønsket er senere bekreftet av 
representanter fra foreldregruppa. Det 
understrekes imidlertid at personer kan ønske 
å bosette seg på annen måte, men at tomta 
må «øremerkes» til denne «gruppa» Det er 
ikke avklart om det er hensiktsmessig/ ønsket 

å etablere boliger for botrening/ avlastning på 
tomta. Det antas, etter møte med 
representanter fra foreldregruppa, samt 
kommunens kjennskap til enkeltpersoner, at 
dette kan være en framtidig ønsket løsning 
for enkeltpersoner. Det er i målekartet for 
2015 definert tiltak som vil sikre at arbeidet 
blir ivaretatt. Det vil dermed ikke bli fremmet 
egen sak innen mars 2015.  
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GRINITUN PLEIE OG OMSORG     Virksomhetsleder: Runar Stemme 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 
 

 2013 2014 

Antall årsverk 72 75 

Antall ansatte  120 123 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 112 8 114 9 

Sykefravær %     lang 8,4 11,5 

 kort  2,5 1,4 

Antall brukere 215 208 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 47 631 48 598 -967 

2014 51 328 51 672 -344 

 
Årsak til avvik:  
Ekstra innleiebehov på grunn av mer 
utfordrende og krevende brukere. 

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 
B5 God dekningsgrad på tjenestene 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Mobil Gerica er tatt i bruk i 

hjemmesykepleien sommeren 2014. 
 Prosjekt Bedre arbeidstid er igangsatt og det 

jobbes med å utvide dette i samarbeid med 
ansatte, ledelse, prosjektet og tillitsvalgte. 

 Maksimal nattfaste 12 timer jobbes det aktivt 
med og ses i sammenheng med Lotte-light. 

 Brukerundersøkelse er ikke gjennomført, 
den skal ses på som en helhet for hele 
kommunen. 

 Elektroniske meldinger med sykehuset er 
innført og fungerer bra. 

B2 
 Det er gjennomført to pårørendemøter på 

Grinitun i løpet av året. Dette videreføres 
som et positivt tiltak for å bedre 
samarbeidet. 

 Hjemmesiden blir regelmessig oppdatert av 
ansvarlig redaktør. 

B3 
 Lotte-light er innført på Grinitun. 

Hovedsatsing er å stå opp og legge seg når 

en vil og tilpasse måltider til dette. Videre 
skal det være aktiviteter på stuen og ansatte 
med på det i størst mulig grad. 

 Hverdagsrehabilitering i daglig drift (som et 
Indre prosjekt) er ikke gjennomført. 

B4 
  Miljøsertifisering følger oppsatt plan. 
B5 
 Forprosjekt boligsosial handlingsplan er 

utsatt noe i tid i forbindelse med bestilt 
ressursgjennom-gang av alle virksomheter. 
Avklaring på dimensjonering vår 2015. Da 
kommer det nytt forslag på hva vi skal gjøre 
med Grinitun med tanke på fremtidig behov 
for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og 
behov for oppussing og renovering av 
eksisterende bygningsmasse. 

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 Medarbeidersamtaler er gjennomført. 
 Fagdager er arrangert med godt fremmøte 

og opplegg. 
 Sosial happening er gjennomført med tur til 

Fredriksten festning (ca. 50 ansatte deltok 
og det ble finansiert av gavepenger – velferd 
ansatte). 

 Det er gjennomført flere enn 5 møter med 
fokus på sykefravær med rett oppfølging. 

 Det har ikke vært mulig å prioritere arbeidet 
på nærværs- og belønningssystem på grunn 
av andre oppgaver. 

M2  
 Vi har utvidet fra to til tre avdelingsledere og 

ser god effekt av dette på mange fronter 
(personalivaretagelse, økonomistyring, 
faglig forsvarlighet). 

 Vi har deltatt i lederutvikling i Spydeberg 
kommune. 

M3 
 Opplæringsplan er ikke utarbeidet, det skal 
lages en overordnet plan. 

 Kompetanseplan er ikke utarbeidet, det skal 
lages en overordnet plan. 

 SWOT analyse er gjennomført i forkant. Det 
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skal lages en overordnet plan på 
kommunenivå. 

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Det jobbes med nytt delegasjonsreglement 

fra rådmannen og nedover. Dette får 
innvirkning i virksomhetene så vi har ikke 
avklart dette ennå. Noe endring vil også skje 
her etter ressursgjennomgangen. 

 Vi har vært aktivt med for å lukke avvik mot 
ROP- pasienter. 

 Vi har fulgt plan for felles lederforum for 
virksomhetsledere og mellomledere. 

 Intranett er igangsatt. 
 Vi har hatt faste samarbeidsmøter med 

lønn/ personal, psykisk helsetjeneste, 
renhold og ETD for å sikre god 
kommunikasjon og godt samarbeid. 

 God dialog med AMU og oppfølging av 
aktuelle saker, bl.a. sykefravær og overfalls-
app (for hjemmetjenesten). 

P2 
 Kvalitetslosen er tatt i bruk. 
 Klare og tydelige rutiner og kriterier for 

saksbehandling jobbes det med. I forhold til 
tjenestetildeling er dette tema i 
ressursgjennomgangen og til 
saksbehandling ellers har vi tatt i bruk Fokus 
som er under innarbeidelse. 

 

FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN 

 

 Ressursgjennomgang av virksomheten. 
Funn i kartleggingen som det skal jobbes 
videre med. Hovedvekt på hjemmetjeneste 
og kjøkkendrift med fokus på forbedring og 
endring. 

 Ansatt flere lærlinger (politisk vedtak på 
inntil 10 lærlinger). Vi har ansatt flere 
helsefaglærlinger (fem pr dags dato og en 
aktivitørlærling og en kokkelærling). 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 

Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2014 

 Startet med alternative arbeidstider i 
prosjekt Bedre arbeidstid– også mottatt pris 
på kommunens julebord for denne 
innsatsen og forbedring av sykefraværet på 
denne avdelingen. 

 Ansatt en avdelingsleder og jobber mye 
med synlig ledelse. 

 Opprettet demenskoordinator i 40 % 
stilling. 

 Fått trapp fra bogruppe 3 til sansehagen 
ved Grinitun. 

 Har ansatt fast sykehjemslege i 50 % 
stilling. 

 Arrangert stor sommerfest med Benny 
Borg. 

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 Raskere utskriving fra sykehus og også 
mer oppgaver over på kommunen i forhold 
til krevende pasienter – demens, yngre, 
utagerende og dårligere pasienter. 

 Behov for flere biler i hjemmebasert 
omsorg. 

 Opplæring/ oppfølging nye tekniske 
løsninger som innføres jevnlig – behov for 
mer IKT kompetanse lokalt? 

 Følge opp alle rutiner, behov for deltagere i 
grupper (arbeidsgrupper for å utarbeide 
rutiner og løsninger for samarbeidet) og 
samarbeidsavtalen med sykehuset. 

 Tilpasse til nytt Østfoldsykehus som starter 
innflytting i mai 2015. 

 Bruke «Helsehuset» som en del av vårt 
tilbud slik at det brukes riktig med tanke på 
økonomi, faglighet og kapasitet. 

 Være fremtidsrettet og se mulighetene og 
ikke begrensningene. Tenke smarthus og 
velferdsteknologiske løsninger. 

 Definere begrepet faglig forsvarlig slik at 
ansatte (alle faggrupper) og ledelsen 
mener det samme (tema i ULG jevnlig). 

 Fokus på frivillighet og ivaretagelse og 
utnytting av det. 



Årsmelding 2014 Virksomhetene 

31 
Årsmelding Spydeberg kommune 2014  

 

TEKNISK FORVALTNING    Virksomhetsleder: Jon Gunnar Weng 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 
 

 2013 2014 

Antall årsverk 17,6 18.1 

Antall ansatte  38 40 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 12 26 10 30 

Sykefravær %     lang 3,7 1,6 

kort  0,6 1,8 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 7 233 6 733 +500 

2014 9 205 8 925 +280 

 
Årsak til avvik: 
Overskuddet skyldes et restbeløp som står 
igjen på ansvar 414 Områderegulering 
Myra/Tebo. Ansvaret inngår ikke i budsjettet 
for 2013. Økt antall årsverk skyldes at enkelte 
vakante stillinger er besatt i 2014. 

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Gjennomført forhåndssamtaler/ 

forhåndskonferanser i større bygge- og 
reguleringsplansaker. 

 I hovedsak gitt tilbakemeldinger innen to 
dager på henvendelser via servicetorget. 

 Prosjekter gjennomført i henhold til vedtatt 
prosjekthåndbok.  

B2 
 Oppdaterte tjenestebeskrivelser ikke 

gjennomført. Prioritert arbeidet med 
Kvalitetslosen. 

 Ikke gjennomført fellesmøte for ansvarlige 
søkere. Utsatt på grunn av at en erfaren 
saksbehandler sluttet.  

B4 
 Andel som søker tilskudd til Regionalt 

miljøprogram for landbruket i Østfold 2013-
2016 var 72 %. 

 Tilskuddsmidlene til Spesielle miljøtiltak i 
landbruket (SMIL) og Næringstiltak i 
skogbruket (NMSK) ble 100 % tildelt 
brukerne. 

Naturtyperegistreringer er gjennomført i 
2014. 

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 På Brann og Landbruk er det gjennomført 

medarbeidersamtaler. For forvaltning vil det 
bli gjennomført samtaler i 2015.  

 Det er ikke gjennomført 15 min. fysisk 
trening i arbeidstida. 

 Gjennomført et eller to sosiale samvær i 
2014 på de tre avdelingene.  

 Brann har revidert HMS-rutinene. 
M2  
 Brann har klargjort arbeids- og 

ansvarsområder. 
 Det er gjennomført avdelingsmøter som 

planlagt. I praksis nesten en gang pr. uke. 
 Ledere på ulike nivå har deltatt i 

kommunens lederutviklingsprogram. 
M3  
 Rekruttert saksbehandler/ prosjektleder VA. 
 Medarbeiderne har vært på eksterne kurs.  
 Brann har gjennomført lovpålagt utdanning 

for deltidsmannskapene. 

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Delegeringene for avdelingene (Brann – 

Landbruk – Forvalting) er avklart. 
 Det er gjennomført felles avdelingsmøter 

Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 
 Det er gjennomført et møte mellom 

avdelingslederne. Det har vær god kontakt 
mellom virksomhetsleder og 
avdelingslederne.  

P2 
 Alle medarbeiderne på Forvaltning har 

Lovdata PRO. Rutiner for oppdateringer av 
lovverk er innarbeidet i Kvalitetslosen. 

 Det er laget rutiner for saksbehandling etter 
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ulikt lovverk/ forskrifter/ tilsyn til bruk i 
Kvalitetslosen. 

 Det er gjennomført tilsyn av byggesaker, 
men under 5 %. Dette er et 
kapasitetsspørsmål. 

 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN: 

 
 Gjennomført kommuneplanprosessen i 2014 
i samarbeid med rådmannskontoret for 
endelig vedtak sommeren 2015. 

 Planprogrammet for 
kommuneplanprosessen ble lagt ut til høring 
i juni 2014. 

 Områderegulering for Tebo/ Myra er godt i 
gang. Områderegulering for Løvested/ Myrer 
skog startes opp i 2015. Det er 
intensjonsavtale med ROM eiendom for 
utvikling av Stasjonsområde, og det er 
utarbeidet en mulighetsstudie.  

 Lyserenprosjektet er fulgt opp i tråd med 
Håndboka. Rapportert til formannskapet. 

 Tatt opp problemstillingen med trekkerør til 
selvkost for fiber i forbindelse med 
Lyserenprosjektet med LSU. Dette ble det 
ikke aktuelt å gjennomføre på grunn av for 
liten interesse blant hytteeierne  

 Virksomhetsleder deltar i styremøtene i 
Småbyen Spydeberg. 
 

 

 

 

 

FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN 

 

 Virksomhetsleder har hatt kontakten med 
næringslivet. Det er ikke utarbeidet 
måleparameter for dette. 

 Landbrukskontoret har gjennomført 
temakveld om innovasjon og tradisjonelt 
landbruk ved siden av aktiv informasjon på 
Landbrukskontorets hjemmeside og i 
Nyhetsbrev.  

 Landbrukskontoret har bidratt i 
kommuneplanprosessen for å sikre 
bærekraftig næringsutvikling på gårdsbruk i 
kommunen. 

 Det er ikke søkt om midler til 
utviklingsprogram for byregioner. 

 Det er gjennomført innspillmøter med 
næringslivet i forbindelse med 
områdereguleringen på Myra/Tebo. 

 Det gjennomføres forhåndskonferanser/ 
forhåndssamtaler med næringslivet i saker 
som berører søknader/ planarbeid. 

 Det er delvis notert tidsforbruk for 
saksbehandling innen byggesak. 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 

Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 Teknisk forvaltning har hatt mange og store 
planoppgaver – kommuneplanprosess, 
områdereguleringer og saksbehandling av 
mange reguleringsplaner. Disse var 
ressurskrevende og avdelingen har trengt 
mye innleid hjelp. 
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EIENDOM OG TEKNISK DRIFT     Virksomhetsleder: Erik Flobakk  
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 
 

 2013 2014 

Antall årsverk 29 29 

Antall ansatte  35 35 

Antall fordelt på kjønn K M K M 

 17 18 17 18 

Sykefravær %     lang 6,8 7,2 

  kort  1,9 1,8 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

2013 16 634 16 501 +133 

2014 17 000 16 319 +681 

 

BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
B5 God dekningsgrad på tjenestene 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 På grunn av ressursgjennomgangen i 

virksomheten har arbeidsplan og 
avkrysningsskjemaene innen renhold ikke 
blitt laget. Ny elektronisk arbeidsplan 
innføres i 2015.  

 Vaktmesterbøkene har blitt gjennomgått og 
de aller fleste oppgavene som ikke krever 
bestilling av utstyr har blitt løst innen fristen. 

 Sikker jobbanalyse har ikke vært 
gjennomført på alle kum- og grøftearbeider. 
Målet er ikke nådd. 

 Virksomheten har ikke etablert brukerråd. 
 Tilbakemelding til servicetorg/publikum blir 

gitt innen fristen. 
 Prosjekter blir gjennomført i henhold til 

prinsippene i prosjekthåndboka. 
 Måling av snødybde før brøyting er ikke 

foretatt. 
 Det gis mange tilbakemeldinger til 

virksomheten om opplevd service fra 
publikum og andre virksomheter. Antallet er 
langt høyere en målet. 

 Virksomheten har hatt stand på TEBO og 
jernbanestasjonen med utdeling av 
spørreskjema og informasjonsmateriell. 

B2 
 Ansvarsavklaringsmøter mellom renhold og 

brukerne har vært gjennomført i henhold til 

planen. 
 Ansvarsavklaringsmøter mellom 

vaktmestertjenesten og brukerne har vært 
gjennomført i henhold til planen. 

 Alle vedlikeholdsarbeider innen 
kommunalteknikk som berører innbyggerne 
har blitt varslet på hjemmeside eller på 
annen måte. 

 Veiledende standard for drift og vedlikehold 
av kommunale veier har ikke blitt lagt ut på 
hjemmesiden som planlagt. 

 Forventningsavklaringer avdelingene i 
mellom har blitt gjennomført. 

B4 
 Fjellheim har ikke blitt etablert som 

miljøfyrtårn. 
 Det har blitt utarbeidet vedlikeholdsplaner 

for skolene etter vedtatt skolebruksplan. 
 Det er gjennomført vernerunder på lageret 

på Løvestad og avløpspumpestasjoner. 
 For å sikre godt inneklima på kommunale 

bygg har det blitt foretatt målinger av temp, 
ppm og lys. Ikke alle målingene ligger 
innenfor grensene på ungdomsskolen og 
kommunehuset. 

 Lagerhallen som skal settes opp på 
Løvestad er under prosjektering for 
oppsetting i 2015. Moelvenbrakkene er 
flyttet fra Hovin skole til Løvestad og er i ferd 
med å bli innredet til garderobe og 
dusjanlegg.  

B5 
 ETD (Eiendom og teknisk drift) har deltatt i 

forprosjekt etter vedtak i boligsosial 
handlingsplan. 

 Det er inngått avtale med tilbyder om EPC-
gjennomgang på 13 kommunale bygg. 

 ETD har deltatt i forprosjekt etter vedtak om 
utredning om ny barneskole plassert ved 
ungdomsskolen.  

 

MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 

 

Lokale resultat fokusområdet: 

M1 
 Det er gjennomført medarbeidersamtale 

med alle ansatte i virksomheten. 
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 Det har vært gjennomført tiltak for å 
redusere sykefraværet, slik som: trening i 
arbeidstid, avdelingsmøter med fokus på 
arbeidsmetoder, maskinbruk, helse og 
kosthold, arbeidsmiljø. NAV- systemet 
benyttes aktivt i dialogen med sykemeldte 
for å tilrettelegge og/eller avklare 
arbeidssituasjoner. 

 Hele virksomheten var samlet tre ganger i 
løpet av året med fagtema og sosialt 
samvær. 

 Antall temamøter i avdelingene med tema 
«Godt arbeidsmiljø» er ulikt. Renhold er den 
avdelingen med størst fokus på dette. 

 Det har vært avholdt to møter mellom 
virksomheten og tillitsvalgte og verneombud. 

 Driftsmøter har vært avholdt hver måned i 
alle avdelingene. 

M2  
 Ledelse har vært tema på driftsmøter og 

ledermøter, men målet om min. 8 ganger i 
løpet av året er nok ikke nådd. 

 Målekart har vært hovedtema på fem 
ledermøter i virksomheten i løpet av året. 

 Regnskap og budsjett har vært hovedtema 
på ledermøter i virksomheten i henhold til 
planen. 

M3 
 Antall ufaglærte innen renhold i gang med 
forkurs til grunnutdanning er ti. 

 Alle ansatte i virksomheten klarer å logge 
seg inn på «kontor og sende og motta e-
post» etter gjennomført opplæring. 

 ADK kurs er ikke gjennomført for ansatte på 
kommunalteknikk. 

 Kurs for «instruert personell» er gjennomført 
for vaktmestere og kommunalteknikk. 

 Elektrosveisekurs er gjennomført og bestått 
av tre ansatte. 

 

INTERNE PROSESSER 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 

 

Lokale resultat for fokusområdet: 

P1 
 Det har vært avholdt to formelle 

samhandlingsmøter mellom TF(Teknisk 
forvaltning) og ETD i løpet av året. 

 Det gjennomføres samhandlingsmøter 
mellom ETD og NAV, eller bedrifter som 
arbeider for NAV, minst en gang pr kvartal. 
Det er minst ti personer som har 
arbeidstrening, språkpraksis eller andre 

tiltak gjennom NAV i arbeid i ETD i kortere 
eller lengere perioder i løpet av året. 

 Det har vært seks samhandlingsmøter 
mellom skole og ETD under prosessen med 
oppfølging av skolebruksplanen. 

P2 
 80 % av virksomhetens ansatte kan benytte 

elektronisk verktøy for å sikre god intern 
kvalitetskontroll. 

 

FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN 

 
 Punkt 8. 
Orienteringssak om regnskapsføring innen 
virksomheten er framlagt som orienteringssak 
i KMPT. 
EPC-kontrakt er skrevet med konsulent. 
Kartleggingen skjer i 2015. Politis sak i juni 
2015. 
 Punkt 13. 
Det har vært samtaler med eier/styreleder i 
Nordmyrveien om kostnadsfordeling. 
Kommunestyret har vedtatt bygging av 
parkeringslomme, med finansiering. 
Gjennomføres i 2015. 
 Punkt 14. 
Grøntområder i sentrum og rundt 
kommunehuset har blitt klippet og 
vedlikeholdt to ganger pr uke i 
vekstsesongen. 
Ladestasjoner er planlagt etablert i 2015 
 Punkt 24. 
VA anlegget i Wilsesvei har etter lang tid blitt 
prosjektert av innleid konsulent. Prosjektet 
skal være ferdig til midten av mai i 2015. 
-Punkt 25. 
Det er et tett samarbeid mellom NAV og ETD 
gjennom hele året. Vi har hatt mer enn ti 
personer i aktivitet, i kortere eller lengere tid,  
-Punkt 30 INVEST. 
ETD innhenter priser når det er behov for 
innleie av maskiner vi ikke har selv. 
-Punkt 31 INVEST. 
Innbyggerne kan rapportere gatelys som ikke 
virker på hjemmesiden ved å benytte 
adressen. 
Formannskapet har ikke fått saken om 
beregning av gatelys med og uten målte 
anlegg. Denne kommer i 2015. 
-Punkt 32 INVEST. 
Grååsen velforening kan benytte midler til 
etablering av en sti gjennom skogen når de 
har inngått grunneieravtaler. Det er ikke utført 
innen 31.12. 
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VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2014 

 Ombygging på kommunehuset for et 
samlokalisert NAV kontor, innenfor 
budsjett. 

 Rehabilitert Kallerud bru, innenfor budsjett. 

 Fjernarkiv/lokalt arkiv. Ombygging på 
kommunehuset, innenfor budsjett. 

 Uteområdene på Blomsterenga barnehage 
er utbedret i egen regi etter brudd med 
entreprenør. 

 Ti bommer på gang og sykkelveier er satt 
opp i henhold til planen, innenfor budsjett. 

 Samarbeidspartner på gjennomføring av en 
mulighetsstudie på plassering av en ny 
barneskole ved ungdomsskolen er valgt. 

 Arbeidet med forprosjekt på nye ROP 
boliger er i gang. 

 Kommunestyresalen er ferdig omgjort og 
med nytt inventar, innenfor budsjett. 

 Snarveien er oppgradert med fast dekke og 
gatebelysning, innenfor budsjett. 

 I samarbeid med Spydeberg idrettslag er 
det satt opp nytt ballfangernett på 
kunstgressbanen. 

 Nødvendige tiltak for forebygging mot 
Legionella er gjennomført på kommunale 
bygg. 

 Storsalen på Fjellheim har fått en 
oppgradering. 

 Ny vannledning er lagt forbi Spydeberg 
kirke, inkl. nytt dekke på veien til 
Spydeberg skole og kirke. 

 Ombyggingen på vannpumpestasjonen på 
Skaus plass er gjennomført, innenfor 
budsjett. 

 Første del av VA sanering i Lundsåsen er 
gjennomført etter akutthendelse, innenfor 
budsjett. 

 Utbedring av spillvannsledning Mailund- 
Fossum er gjennomført, innenfor budsjett. 

 Det har blitt arbeidet aktivt med lekkasjesøk 

på vann-nettet. Dette har resultert i at det 
har blitt produsert ca. 50 000 m3 mindre 
drikkevann på renseanlegget på Hemnes i 
2014 enn i 2013. 

 Alle kommunale bygg har hatt en 
gjennomgang av de elektriske anleggene 
med nødvendig utbedring i etterkant. 

 Oljetanken på Sanitetens hus er sanert. 

 Ved hjelp av VOX midler har det vært mulig 
å starte på en kompetanseheving for 
renholdere som kan ende med fagbrev. 

 

Spesielle utfordringer pr. 31.12.2014 

 Fortsatt høyt sykefravær på enkelte 
områder. 

 Reservevannledning mot Askim er fortsatt 
ikke operativ. 

 Fortsatt ustabile tekniske anlegg på 
ungdomsskolen som gir store utfordringer i 
forhold til inneklima. 

 Problemer med flom i Hyllibekken. 

 Det kommunale veinettet forfaller. 

 Kommunale bygg mangler ressurser til 
vedlikehold. 
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Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: Knut Espeland 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 
Virksomhetene har levert sine tertialrapporter til rådmannen. De følger som vedlegg. 

Hjemmelsgrunnlag: 
I hht kommunelovens §47 punkt 2 og 3 samt budsjettforskriften §§10 og 11 skal 
administrasjonssjefen (rådmannen) melde om endringer i hht vedtatt budsjett, samt foreslå 
nødvendige tiltak.  
 
Vurdering 

De lokale tertialrapportene tar utgangspunkt i den enkelte virksomhets lokale målekart der angitt 
tidspunkt for måloppnåelse er angitt. Denne rapporten tar først og fremst for seg de tiltak som har 
frist innen 30.04.2015, men virksomhetene er oppfordret til å kommentere mål og tiltak med senere 
frist dersom de allerede nå er i gang med disse. Dersom de ser at enkelte mål / tiltak ikke vil bli 
gjennomført innen fristen, skal dette også kommenteres. 
 
Sykefravær 
Samlet sykefravær i Spydeberg kommune ved tertialrapport for april 2015 er 8,3. % Fraværsprosent 
for korttidsfravær er 1,9 og langtidstidsfravær 6,4. 
 
Ved tertialrapport i april 2014 var samlet fravær 9,0 %, mens det ved rapportering i august 2014 også 
var 8,3 % sykefravær 
 
Det eksakte fraværet i de ulike virksomhetene fremkommer i den enkelte virksomhets tertialrapport 
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som ligger vedlagt.  
 
Som vedlegg 1 viser, så foreslås det justeringer i budsjettet. Her er en oppsummering av forholdene 
som fører til de foreslåtte budsjettjusteringene. 
 
Politikk: 
På denne virksomheten ligger det an til en overskridelse på kr 350 000,-. Av dette gjelder kr 165 000,- 
revisjon og kontrollutvalg. Her er det fremkommet nye avtaler etter at budsjettet var ferdig. 
 
Kr 100 000,- gjelder overføring til andre trossamfunn. Dette er en post som har vært 
underbudsjettert i mange år og som ikke ble justert i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
Lønnsutgiftene for politisk sekretær anslås å øke med ca. 70 000,- for 2015 og utgifter til partistøtte 
har en overskridelse på kr 15 000,-. 
 
Stab, servicetorg og kultur: 
Virksomheten melder om en innsparing på totalt kr 2 200 000,- som er sammensatt av flere forhold. 
Kr 500 000,- er avsatte midler på denne virksomheten til tidlig innsats i skole og barnehage. Dette 
forutsettes løst innfor rammene til skole og barnehage og denne budsjettposten kan derfor trekkes 
inn.  Det er avsatt en post på kr 400 000,- til kompetanseheving og lederopplæring. Denne posten 
reduseres til kr 100 000,-. Kr 290 000,- er innsparinger på lønn, da enkelte små stillinger er holdt 
vakante, samt at stilling som assisterende rådmann erstattes med seniorrådgiver i 50% fra 
01.07.2015. 
 
Kr 610 000,- er ekstra inntekter på lærlinger. Kr 500 000,- er en ekstrabevilgning fra KS, og kr 
110 000,- gjelder lærlingtilskuddet for høsten 2014 som ikke ble inntektsført i 2014 regnskapet. 

Spydeberg kommune har fått tilbakebetalt kr 500 000,- for voksenopplæringen ved Delta som er vår 
andel av overskuddet for 2014.  
 
Skole: 
Virksomhet for skole melder ikke om noen endringer for 2015. 
 
Barnehage: 
Forventet underskudd på kr 2 200 000,-skyldes hovedsakelig to årsaker. Det ene er at 
kapitaltilskuddet til de private barnehagene er økt med kr 400 pr barn, samt at «Løpende opptak» 
gjorde det vanskelig å forutsi nødvendig bemanningen i 2015. 

Det ble i 2014 utgiftsført kr 140 000,- for mye i restoppgjør til de private barnehagene. Dette 
tilbakeføres i 2015 
 
Familierelaterte tjenester: 
Denne virksomheten melder om et forventet merforbruk på kr 2 000 000,- i introduksjonsstønad i 
forbindelse med mottak av nye flyktninger. Dette må ses i sammenheng med økt integreringstilskudd 
på finanskapittelet.  
 
Grinitun pleie og omsorg: 
Virksomheten melder ikke om noen forventede overskridelser for 2015. 
 
Teknisk forvaltning: 
Det meldes ikke om overskridelser pr 30.04.15, men de ligger litt etter med innbetalinger på plan og 
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byggesak i hht budsjett. Det er tilgangen på saker resten av året som vil være avgjørende for 
sluttresultatet.   
 
Byggesak er fra 2015 selvfinansierende og dersom inntektene ikke dekker utgiftene i 2015, vil dette 
påvirke kommunens resultat i 2015. Underskuddet må dekkes inn i løpet av de tre neste årene.  
 
Eiendom og teknisk drift: 
Her meldes det ikke om noen overskridelser. 
 
Innsparing ressursgjennomgang: 
I forbindelse med ressursgjennomgangen forventes det en innsparing på kr 1 646 000,- i 2015. Det er 
forventet innsparing på flere virksomheter. Mer informasjon om dette kommer i 2. tertial da det 
jobbes med dette i virksomhetene nå. 
 
Reduserte pensjonsutgifter: 
Det er kommet nye opplysninger fra KLP som tilsier at pensjonsutgiftene for 2015 vil bli redusert. 
Inkludert arbeidsgiveravgift utgjør dette kr 3 680 000,-. En del av årsaken til dette er at kommunen 
ble fakturert for høy reguleringspremie i 2014, noe som påvirket 2014 resultatet. Dette beløpet skal 
reduseres på virksomhetene, men vi ble gjort kjent med dette så sent at vi ikke har fått gjort 
beregninger om hvor mye dette utgjør pr virksomhet. 
 
Korrektive tiltak: 
Spydeberg kommune har for tiden en meget trang økonomi og det jobbes målbevisst i alle 
virksomheter for å unngå merforbruk. Alle innkjøp og ansettelser vurderes nøye.  
 
Den gjennomførte ressursgjennomgangen forventes som nevnt å gi en innsparing i 2015 på ca  

1,5 mill. Dette forventes å øke i de kommende årene. 
 
Finans: 
I hht nye beregninger ser det ut til at vi får en inntektssvikt på skatt på 2 000 000,-. Dette skyldes bl a 
en lavere skattesats.  
 
I hht forslag om revidert nasjonalbudsjett er det lagt opp til at Spydeberg kommune i 2015 vil få ca. 
kr 750 000,- i økte rammeoverføringer. 
 
Vedr refusjon for ressurskrevende brukere, så har refusjonsgrunnlaget blitt betraktelig redusert noe 
som fører til en redusert inntekt på kr 4 000 000,-. 
 
Som nevnt under Familierelaterte tjenester, så er det nå bosatt flere flyktninger noe som fører til et 
økt integreringstilskudd på kr 3 300 000,-. 
 
Ut i fra regnskap pr 30.04.15 ser vi at refusjon for momskompensasjon er underbudsjettert med ca.kr 
900 000,-. 
 
Grunnet rentenedgang siden budsjettidspunktet, samt at alle budsjetterte tiltak på VA sektoren ikke 
ble gjennomført i 2014 (det er regnskap pr 31.12.14 som er utgangspunkt for kapitalutgifter i 2015) 
vil de overførte kapitalutgiftene bli ca kr 1 644 000 lavere enn budsjettert. 
 
Signaler fra lønnsoppgjøret 2015 tilsier at dette blir rimeligere enn først antatt og det foreslås å 
redusere den avsatte bevilgningen med kr 1 500 000,-. Lønnsoppgjøret er ikke endelig enda, så det 
kan komme en ny revidering på dette beløpet i 2. tertial. 
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Spydeberg kommune har blitt innvilget kr 300 000,- i reformstøtte til kommunereformen.  
 
Spydeberg kommune har blitt innvilget kr 2 000 000,- i sideveismidler til planlegging og 
administrasjon. Dette kommer i tillegg til sideveismidler til administrasjon.  
 
Spydeberg kommune har en uavklart sak vedr kjøp av tjenester fra en annen kommune. Dersom 
dette går slik Spydeberg kommune håper og tror, kan det gi oss en tilbakebetaling på kr 2 000 000,-  

Ved en feil ble helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2014, kr 7 066 000,-, ikke lagt inn i budsjett for 
2015. Da lønnsoppgjøret for 2014 var sent ferdig, ble ikke dette oppdaget i tide til å få med i 
budsjettbehandlingen. Virksomhetene har fått kompensert for lønnsoppgjøret, men «motposten» 
ble lagt som en ikke realiserbar inntekt på finanskapittelet.  Denne inntekten nullstilles nå. 
 
Rapportering i hht finansreglement: 
Det har ikke vært endringer i risikoeksponering for Spydeberg kommune i 2015. Vi har imidlertid 
opplevd at rentene har gått ned både på innskudd og innlån.  Over tid har rentene gått mer ned på 
innskudd enn på utlån, slik at rentefordelen vi hadde med at innskuddsrenten var høyere enn 
innlånsrenten nå er borte. Nå er de omtrent like. 
 
Som vedlagte rapport over innskudd og lån viser, så har vi nå kun 1 mill stående i Sparebank 1. De 
resterende midlene måtte overføres til Spydeberg Sparebank i februar pga likviditet. Vi følger 
likviditeten nøye og dersom vi igjen skulle få et likviditetsoverskudd, vil vi sørge for å plassere disse 
midlene i en annen bank.  Årsaken til at likviditeten nå er dårligere, er store kostnader  på 
investeringer. Vi har ikke tatt opp årets låneopptak, og det er fremdeles flere millioner som ikke er 
innbetalt i forbindelse med trykkavløp og vann ved Lyseren.  
 
Investeringer: 
I sak 14/3057 vedr Hovedplan vann og avløp som ble fremlagt for kommunestyret 12.02.2015 ble det 
vedtatt å øke budsjettramma for 2015 med 7,5 millioner kroner. Tre av prosjektene ble flyttet frem i 
tid. Disse prosjektene hadde derfor ingen bevilgning. F.eks. ble prosjektet sanering av Villaveien 
flyttet fra 2016 til 2015. Det var budsjettert med 1,6 millioner kroner i 2016. Vi mente vi trengte 1,8 
millioner for å gjennomføre prosjektet i 2015 og ba om 0,2 millioner kroner i økning i budsjettramma 
for 2015. Dermed ble budsjettramma for Villaveien i 2015 på 0,2 millioner og ikke 1,8 millioner 
kroner som forutsatt. Som vedlegget Budsjettjustering investeringer viser, så trengs det bevilgning på 
ytterligere 2,34 millioner pr å finansiere de planlagte investeringene i 2015. Det foreslås å finansiere 
dette ved nytt selvfinansierende låneopptak. 
 
Vedr Handicapparkering, så lå dette opprinnelig inne i investeringsplanen for 2016. I 
budsjettbehandlingen i desember ble dette imidlertid flyttet til 2015, men det ble ikke vedtatt noen 
finansiering.  Det foreslås å finansiere dette med kr 40 000 i mva kompensasjon og kr 160 000,- i 
ubrukte lånemidler. 
 
Det er kjøpt en omsorgsbolig på Grinitun til kr 464 000,- og det foreslås å finansiere denne ved bruk 
av disposisjonsfond «øremerket» til formålet. 
 
Når det gjelder Blomsterenga barnehage, så har det i 2015 påløpt kr 65 000 i advokat og 
konsulentbistand. I tillegg er deler av utgiftene som påløp i 2014 blitt viderefakturert i 2015. Dette 
ble inntektsført hos oss i 2014. På grunn av periodiseringsregler, fikk vi kr 255 000 for mye tilbake i 
mva i 2014, mens dette må betales nå i 2015. Kr 12 000 vil bli dekket av mva komp, mens de 
resterende kr 308 000,- foreslås dekket av kapitalfond. 
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EPC er nå i full gang. Det ble opprinnelig bevilget kr 300 000,- i 2014 budsjettet. Av disse sto kr 
61 000,- igjen ved årets slutt. Vi har nå mottatt tilbud fra entreprenør og det vil i 2015 være behov 
for ytterligere kr  250 000,-. Dette er kostnader vi på sikt vil spare inn på reduserte strømutgifter i 
drift. Kr 50 000,- vil bli dekket av momskompensasjon, mens de resterende 200 000,- foreslås dekket 
av kapitalfond 
 
Hyllibekken er bl.a. finansiert ved et håp om statstilskudd fra NVE på kr 1 000 000,-. Det viser seg 
imidlertid at de ikke har tilskuddsbeløp til slike formål. Vi vil imidlertid få kr 600 000,- i tilskudd fra 
Statens veivesen til dette prosjektet.  Det foreslås å endre kr 400 000 av finansieringen fra 
statstilskudd til bruk av kapitalfond. 
 
Prosjektet Kallerud bru er avsluttet, men det er i 2015 fakturert for vakthold. Det foreslås å 
tilbakeføre disse midlene til ubrukte lånemidler. 
  
Konklusjon 
Den gjennomførte ressursgjennomgangen begynner nå å gi effekt, og slik det ser ut pr 30.04.15, så vil 
vi oppnå det budsjetterte netto driftsresultatet. Dette er et resultat av godt arbeid og god 
budsjettstyring i alle virksomheter. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Tertialrapport pr 30.04.2015 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjustering i investeringer i hht vedlegg 3.  Endringene finansieres ved: 

Økt selvfinansierende låneopptak på kr 2 340 000,- til Hovedplan vann og avløp. 
Økt bruk av ordinære lån med kr 104 000,-. Dette tas fra ubrukte lånemidler 
Økt momskompensasjon med kr 102 000,- 
Reduksjon av statstilskudd med kr 400 000,- 
Bruk av disposisjonsfond med kr 464 000,- 

Bruk av kapitalfond med kr 908 000,-. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å justere virksomhetsrammene med totalt kr 5 170 000,- som 
gjelder innsparing av ressursgjennomgangen (kr 1 490 000,-) samt fordeling av 
pensjonsutgiftene (kr 3 680 000,-) når disse er klare. 

 
 
 
Formannskap - 44/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Innstilling til kommunestyret: 
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FS - vedtak: 
1. Tertialrapport pr 30.04.2015 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjustering i investeringer i hht vedlegg 3.  Endringene finansieres ved: 

Økt selvfinansierende låneopptak på kr 2 340 000,- til Hovedplan vann og avløp. 
Økt bruk av ordinære lån med kr 104 000,-. Dette tas fra ubrukte lånemidler 
Økt momskompensasjon med kr 102 000,- 
Reduksjon av statstilskudd med kr 400 000,- 
Bruk av disposisjonsfond med kr 464 000,- 

Bruk av kapitalfond med kr 908 000,-. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å justere virksomhetsrammene med totalt kr 5 170 000,- som 
gjelder innsparing av ressursgjennomgangen (kr 1 490 000,-) samt fordeling av 
pensjonsutgiftene (kr 3 680 000,-) når disse er klare. 

 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Tertialrapport samlet 
Vedlegg 2 - Samlede lokale tertialrapporter april 2015 
Vedlegg 3 - Budsjettjustering investeringer 
Vedlegg 4 - Rapportering innskudd og lån 
 
 
 



Tertialrapport pr 30.04.2015 - med forslag til budsjettjustering
(negativt tall = reduserer resultatet)

Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett Regnskap

Forbruk i % 

av rev Meldt avvik

Budsjett 

justering

Virksomheter 2015 2015 30.04.15 budsjet pr 31.12.15 30.04.15

Folkevalgte 3 907 3 907 1 852 47 -350 -350

Kirken 3 814 3 814 940 25 0

Stab, servicetorg og kultur 31 218 31 218 12 954 41 2 200 2 200

Skolen i Spydeberg 61 743 61 743 23 303 38 0

Barnehagen i Spydeberg 37 493 37 493 17 632 47 -1 060 -1 060

Familierelaterte tjenester 89 124 89 124 29 523 33 -2 000 -2 000

Grinitun pleie og omsorg 51 597 51 597 20 478 40 0

Teknisk forvaltning 7 793 7 793 4 989 64 0

Eiendom og teknisk drift 17 083 17 083 7 419 43 0

Nybøle helse og undervisning 744

Innsparing ressursgjennomgang 1 490 1 490

Reduserte pensjonsutg 3 680 3 680

Sum virksomheter 303 772 303 772 119 834 39 3 960 3 960

Finanskapittel

Skatt 133 520 133 520 38 310 29 -2 000 -2 000

Eiendomsskatt 9 600 9 600 4 736 49

Konsesjonskraft 2 600 2 600 524 20

Rammetilskudd 135 287 135 287 56 543 42 750 750

Skjønnstilskudd 0 0 480

Inntektsutjevning 6 940 6 940 698 10

Ressurskrevende brukere 17 860 17 860 0 -4 000 -4 000

Investeringskompensasjon 1 500 1 500 62 4

Integreringstilskudd 4 900 4 900 2 839 58 3 300 3 300

Momskompensasjon 5 900 5 900 2 392 41 900 900

Kapitalutgifter inkl overføring fra VAR -11 106 -11 106 -922 8 -1 644 -1 644

Innsparing IKS 1 204 1 204 0

Reservert lønnsoppgjør -3 620 -3 620 0 1 500 1 500

Reservert barnehage, ny betalingsordning -300 -300 0

Reformstøtte 300 300

Sideveismidler 2 000 2 000

Uavklart kjøp av tjenester med annen kommune 2 000 2 000

Lønnsoppgjør 2014 - 2015 7 066 7 066 0 -7 066 -7 066

Netto avsetning / bruk disposisjons fond -7 579 -7 579 0

Sum finans 303 772 303 772 105 662 35 -3 960 -3 960

Forventet avvik totalt 0 0



Tertialrapport Stab, servicetorg og kultur april 2015 

STAB, SERVICETORG OG KULTUR             Virksomhetsleder: Hans Moesgaard 
 
Formålet med virksomheten: Virksomheten yter tjenester innen områdene kultur (inkl. bibliotek 
og ungdomsklubb), personal, økonomi, arkiv, servicetorg og folkehelse. Formålet med 
virksomheten er å tilrettelegge for gode kulturtiltak for innbyggerne og yte bidrag på økonomi 
og personal slik at andre virksomheter kan lykkes. I tillegg via servicetorget legge til rette for at 
publikums kontakt med kommunen er vellykket og at folkehelse er gjennomgripende i all 
kommunens virksomhet. 

 
 

ØKONOMI 
Budsjett Regnskap Avvik 

April 31 218 12 954 + 2 200 
August   
Årsak til avvik:  
I budsjett for virksomheten er det avsatt  
kr. 500 000 til tiltak knyttet til tidlig innsats i 
skole og barnehage og kr. 400 000 til 
kompetansehevende tiltak inkl. 
lederopplæring. Det meldes kr. 800 000 
som positivt avvik under forutsetning av at 
tiltak for tidlig innsats løses innenfor 
budsjettene til skole og barnehage og at 
ambisjonsnivået knyttet til kompetanse-
heving reduseres slik at det kan løses innen 
for en økonomisk ramme på kr 100 000. 
Kr. 290 000 skyldes at små 
stillingsstørrelser er holdt vakante og 
stillingen som assisterende rådmann 
erstattes av en halv stilling som 
seniorrådgiver. 
Kr 610 000 gjelder ekstra tilskudd til 
lærlinger, samt lærlingtilskudd høsten 2014.
Kr 500 000 er overskudd fra Delta som er 
tilbakeført til kommunen. 
 
BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Gjennomgangen av servicetorgets innhold, 
omfang og organisering, vil på grunn av 
stort sykefravær ikke kunne gjennomføres 
før 1.6. 

B2 
 Arbeidet med utarbeidelsen av 
kommunens kommunikasjonsstrategi er 
godt i gang, men likevel forsinket i forhold 
til fristen 1.4. 

 Målekartet tilsier at plasseringen av 
ansvaret for kommunens informasjons- 

arbeid skal plasseres hos en person innen 
1.2. Under arbeidet er det valgt å ikke 
plassere ansvaret før strategien er klar. 

B3 
 Forslag til system for gjennomføring av 
strategi for dialog- og strategikonferanser 
er utarbeidet.  

 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 5,1 1,4
April 8,6 1,3
August   
Kommentarer ved fravær over 6,5 %: 
Det er et prosentvis meget høyt 
langtidssykefravær på servicetorget. Dette 
fraværet kan kun i noen grad skyldes 
arbeidsforholdene. Oppfølging forventes å 
føre til en reduksjon av fraværet i nærmeste 
fremtid. Det høye fraværet på 
økonomikontoret er avsluttet og skyldtes i 
liten grad arbeidssituasjonen. 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Overordnet tiltaksplan for forebygging og 
reduksjon av dagens sykefravær er 
utarbeidet innen 1.4.og fremmet til politisk 
behandling. 

 Metodikk for gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelse er klarlagt innen 
1.3. 

 Medarbeiderundersøkelse vil bli 
gjennomført i løpet av mai. Fristen er 
september. 

M2 
 Rullering av lønnspolitisk plan er i gang og 
vil bli gjennomført før 1.7. Frist i målekartet 
1.3. 
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M3 
 Plan for kompetansehevende tiltak i 
programmet for utvidet ledergruppe er 
utarbeidet for første halvår 2015. 

INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
P2 
 Prosjektrapport for implementering av 
Kvalitetslosen med anbefaling for ordinær 
driftsfase er laget før 31.3. 

 Arbeidet med å tydeliggjøre struktur og 
ansvar for IKT-arbeidet i kommunen er i 
gang, men vil ikke sluttføres før fristen.  

Korrektive tiltak: 
P2 Arbeidet med å tydeliggjøre struktur og 
ansvar for IKT-arbeidet vil intensiveres 
straks arbeidet med årsmeldingen er 
avsluttet. 
 
SAMFUNNSUTVIKLING 
S1 Lokalsamfunnet Spydeberg 
S2 Næring 
S3 Regional utvikling 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
S1 
 Sak med forslag til tiltak innen 
folkehelsearbeidet er fremmet til politisk 
behandling innen 1.5. 

 Kommunens aktiviteter i forbindelse med 
friluftslivets år er planlagt innen 1.3. 

S3 
 Aktivitetsplan for internasjonalt arbeid er 
utarbeidet og fremmet til politisk 
behandling innen fristen. 

 
RÅDMANNENS LEDERGRUPPE 
B1 God kvalitet i tjenestene 
M3 Kompetente medarbeidere 
P2 God intern kvalitetskontroll 
S3 Regional utvikling 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Avklaring av hvem det skal være 
brukermedvirkning med og hvordan er 
kommet veldig langt, men er ikke helt 
sluttført. 

 Medvirkningskart for hver virksomhet er da 
ikke heller helt sluttført. 

M3 
 Mal for kompetanseplan er ikke laget innen 
fristen 1.3. 

P2 
 Virksomhetsvise planer for oppfølging av 
tiltak etter ressursgjennomgangen var 
laget før fristen 28.1. 

S3 
 Intranettsiden er klargjort for informasjon 
om arbeidet med kommunestruktur. 

 Informasjon om arbeid med 
kommunestruktur legges kontinuerlig på 
intranett. 

Korrektive tiltak:  
M3 Arbeidet med mal for kompetanseplan 
forventes avsluttet før neste 
tertialrapportering. 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 30.4.2015 
Kartleggingsenheten, oppfølging etter 

ressursgjennomgangen, startet sitt arbeid 
medio april. Dette arbeidet skal 
videreutvikles i løpet av året. 

Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
Å sikre nødvendig bemanning på 

servicetorget og sikre at medarbeidere får 
nødvendig ferie. 

 Av hensyn til den økonomiske situasjon 
er det ved ledig vikariat på biblioteket 
holdt 0,2 årsverk ledig uten å gi mulighet 
for reduksjon av betjent åpningstid. 

 Alle avdelinger er bedt om å holde igjen 
med bruken av 10 % av budsjettet hvor 
det er mulig. Dette er for å se den 
økonomiske situasjonen an. Dette er en 
melding som vi håper å kunne reversere 
slik at det ikke får vesentlige negative 
konsekvenser for eksempel for 
utviklingen av mediesamlingen på 
biblioteket. 
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SKOLEN                        Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund 
 
Formålet med virksomheten: Gi opplæring til barn og unge i alderen 6-15/16 år i henhold til 
Opplæringsloven. Sammen med hjemmene skal skolen ruste barn og ungdom til å møte livets 
oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Skolen jobber aktivt med forebyggende 
tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø for elevene. 
 

 

ØKONOMI 
Budsjett Regnskap Avvik 

April 61 743 23 303 0
August   
Årsak til avvik:   
Her ligger mottaket utenom. 
Regnskapet viser -987 000 pr.1.kvartal. 
Refusjoner på gjesteelever har ikke kommet 
inn, ikke periodisert 
Elevprisen på Mortenstua har økt med 9 % 
og er i tillegg ikke periodisert.  Plassene er 
betalt fram til sommeren. 
Korrektive tiltak ved avvik:   
Det vil bli sendt refusjonskrav på 
gjesteelever før sommeren. 
Det er full ressursgjennomgang på 
Mortenstua, men det er for tidlig å si noe om 
hvilken effekt det får på 2015. 
Det er også etablert et samarbeidsforum 
mellom indrekommunene og Steinerskolen 
for å koordinere ressursbruken når det 
gjelder spesialundervisning der. For tidlig å 
si hvilke gevinster dette kan gi for 
Spydeberg. 
Vi vurderer også å legge ut noe mindre 
ressurser for høsthalvåret enn på våren 
(mindre lærertetthet)Det må likevel sikres at 
lærertettheten økes på småskoletrinnet. 
Det er et klart mål å komme i balanse, men 
Mortenstuas prisstigning er en stor 
usikkerhetsfaktor og vanskelig å ta inn på 
andre områder. 
 
BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Det er gjort en mulighetsstudie av området 
rundt ungdomsskolen. Politisk sak i juni. 

 Leseveilederne jobber kontinuerlig med 
implementering av leseplanen fra 1.-
10.trinn. 

 Lærere som skal i gang ed 1.trinn til 

høsten vil få opplæring av språk- og 
leseveilederne før sommerferien. 

 Lesemøtene på ungdomsskolen er 
foreløpig ikke i gang, men gjennomføres 
fra høsten. 

 Det er foreløpig ikke avholdt noen 
fagmøter mellom barnetrinn og 
ungdomstrinn, barnetrinnet har jobbet med 
lokale læreplaner på tvers av skolene. De 
lokale læreplanene ferdigstilles i nær 
framtid og vil deretter bli lagt ut på Fronter. 

 Systemarbeidet med Mitt valg fortsetter. I 
disse dager gjøres en vurdering av 
arbeidet med programmet og 
implementeringsprosessen i form av en 
spørreundersøkelse. Resultatet foreløpig 
ikke kjent. 

 Sosial plan vil bli utarbeidet til høsten. 
 Mestringsprosjektet på Vollene må kobles 
mot barnehage til høsten. 

 Elevundersøkelsen er drøftet i 
skolemiljøutvalg og tiltak er satt i forhold til 
funn. 

 Foreldrenettverk vil mest sannsynlig bli 
dannet fra utpå høsten en gang. 

 Midler til videre drift av trivselsledere 
foreslås inn i neste års budsjett, ca. 30 000 
pr. skole. 

 Noe usikkert om det er midler til 
utredningsarbeid av spesialundervisning 
som ivaretar tidlig innsats. 

 Strategidokument innenfor IKT er langt på 
vei ferdig, må samordnes med 
barnehagens strategidokument. 

 Skolen er i ferd med å gjøre en avtale med 
ekstern KS-konsulent for å jobbe videre 
med struktur og kultur for læring.  Her vil 
det bli søkt OU-midler.  

B2 
 Nyheter og informasjon ut følges opp 
kontinuerlig.  Alle sekretærene kurses nå i 
vår for å kunne følge opp portalen. 

 Det har foreløpig ikke blitt utarbeidet noen 
prosedyre for overgangen mellom 
barnehage og skole og mellom barnetrinn 
og ungdomstrinn. 

B4 
  Ungdomsskolen er foreløpig ikke 
miljøsertifisert. 

 Det er planlagt noen utbedringer/ 
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vedlikeholdsoppgaver for å opprettholde 
standarden på barneskolebyggene de 
nærmeste årene, få tiltak gjennomført 
foreløpig.  

Korrektive tiltak:  
Gjennomføre planlagte tiltak. 
 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 4,4 1,2
April 4,6 1,5
August   
 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 IA- arbeidet har blitt fulgt opp som oppsatt. 
 Personalsjef har orientert om IA på felles 
personalmøte. 

 Skolen har gjort noe ryddearbeid i 
deltidsstillinger, få arbeidstakere har under 
60 % stilling. 

 Medarbeiderundersøkelse vil bli 
gjennomført våren 2015. Tiltak settes tidlig 
høst. 

 Forhandlinger om lærernes 
arbeidstidsavtale vil bli gjennomført før 
sommeren sånn at ny arbeidstidsavtale 
foreligger før neste skoleår. 

M2 
 Skoleledergruppa har foreløpig 
gjennomført en temakveld dette 
semesteret. 

 Alle skolelederne har deltatt på det som 
har vært satt opp av ledersamlinger og 
kompetanseheving for ledere. 

 Nye medarbeidere som har blitt rekruttert i 
denne omgang har riktig kompetanse. 

M3 
 Det har ikke vært mulig å utdanne 
ytterligere en språk- og leseveileder. 

 Alle ansatte har lagt inn sin komp. i HRM, 
men her trengs mer spesifikk informasjon.  
Dette vil komme på plass i løpet av 
høsten. 

 Kompetanseplan vil bli utarbeidet i løpet av 
høsten. 

 Neste skoleår vil sannsynligvis fem av våre 
lærere være på statlig ordning for 
videreutdanning. I alt sju la inn søknad, 

men av hensyn til daglig drift kunne vi 
anbefale bare fem. 

 Fristen for å melde seg på pulje 7-
vurdering for læring er ikke før til høsten. 

Korrektive tiltak:   
M3 Det vil bli mer sambruk av leseveiledere 
på tvers av skoler siden vi ikke klarer å 
rekruttere nye kandidater i denne omgang. 
INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Rapport over funn i Sjumilssteget foreløpig 
ikke publisert. 

 Samhandlingen mellom skole og 
barnehage når det gjelder 
mestringsprosjekt er foreløpig ikke 
påbegynt. 

 Prosedyre for å sikre overgangene mellom 
barnehage og skole er ikke påbegynt. 

 Strategiplan for IKT er langt på vei ferdig 
for barnehage og skole.  Samordning 
gjenstår. 

P2 
 Fullverdig kvalitetssystem for å dekke 
kravet i Opplæringsloven § 13.10 er ikke 
ferdigstilt i Kvalitetslosen. 

 Alle har fått en førstegangs opplæring i 
Kvalitetslosen 

Korrektive tiltak:  
P2 Det jobbes videre med å utvikle 
kvalitetssystemet utover høsten. 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 30.4.2015 
Dette semesteret har vær preget av jevn 

jobbing med igangsatte tiltak. 
Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
Økte elevpriser på Mortenstua presser 

vårt budsjett. 
 Videre trykk på skoleutvikling og 

organisasjonsutvikling. 
 Skolen vil gjøre avtale med ekstern 

konsulent for å videreutvikle skolen som 
organisasjon. Vi ønsker å utvikle et 
lærende lederteam og skape lærende 
møtearenaer rundt i organisasjonen. 
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BARNEHAGE      Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes 
 
Formålet med virksomheten: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek - og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling (jfr. Lov om bhg. § 1). 
Virksomheten har ansvar for veiledning og tilsyn med alle barnehagene i kommunen. I tillegg 
kommer utregning av driftstilskuddene til de private barnehagene, følge opp den kommunale 
kontantstøtten og fatte vedtak om spesialpedagogiske ressurser. Blomsterenga barnehage  
består av fem avdelinger - en på Vollene og fire i Lundebyveien 2. 
 

 

ØKONOMI 
Budsjett Regnskap Avvik 

April 37 493 17 632 -1 060
August   
Årsak til avvik: Regnskapet for 
barnehagen ligger høyere enn periodisk 
forbruk skulle tilsi. Dette kan forklares med 
at driftstilskuddene til private barnehager er 
utbetalt fram til og med juni måned. 
Underskuddet pr. 30.4 skyldes 
hovedsakelig to årsaker: 
 Heving av kapitaltilskuddet til de private 

barnehagene fra 9 100 til 9 500 kroner pr. 
barn.  

 «Løpende opptak» som gjorde det 
vanskelig å forutsi den nødvendige 
bemanningen av barnehagen i 2015.  Det 
kom mange søknader om plass i 
barnehagen fra 1.1.15, noe som utløste to 
årsverk ut over den budsjetterte 
bemanningen.  
Det ble i 2014 utgiftsført kr. 140 000 for 
mye i restoppgjør til de private 
barnehagene. Dette tilbakeføres i 2015. 

Korrektive tiltak ved avvik:    
Barnehagen har stram økonomi, så de store 
korrektive tiltak er det vanskelig å finne. Det 
foretas kritisk vurdering ved innkjøp og de 
to lærlingene benyttes mye til vikarer når de 
faste ansatte er syke, går på skole eller er i 
møter.  Prosessen knyttet til ressurs-
gjennomgang av barnehagen pågår fortsatt, 
men pr. dags dato er det vanskelig å forutsi 
økonomisk gevinst. 
 
BRUKEREOG KOMMUNALE TJENESTER 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Vi har utarbeidet plan for tidlig innsats med 
bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet 

med barna. 
 Vi har drøftet erfaringer knyttet til «Mitt 
valg» en gang i samarbeid med Lions.  

 Vi arbeider bevisst og planmessig i forhold 
til at alle barna har lekekamerater. 

 Vi har utarbeidet delplan i forhold til 
ressursgjennomgangen av virksomheten. 

B2 
 Alle foresatte mottar elektronisk årsplan for 
barnehagevirksomheten. 

 Vi sender ut månedlige elektroniske 
refleksjonsnotat til de foresatte om det 
pedagogiske arbeidet med barna. 

Korrektive tiltak:  
B1 Tiltak etter ressursgjennomgangen er 
enda ikke gjort, men vil snarlig bli satt i 
verk.  

 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 7,0 1,7
April 11,0 2,8
August  
 
Kommentarer ved fravær over 6,5 %:  
Sykefraværet i barnehagen ligger høyt over 
målsettingen. Det vurderes at årsakene til 
fraværet langt på vei er knyttet til årsaker 
som ikke kan relateres til barnehagedriften. 
Når det gjelder de som har vært borte fra 
barnehagen er oppfølgingssamtaler og 
samtaler med bedriftshelsetjenesten utført. 
Det forventes at sykefraværet vil gå ned i 
neste tertial. 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
  IA-arbeid er drøftet på et samarbeidsmøte 
med de plasstillitsvalgte. 
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 Vi vil tilby deltidsansatte høyere stilling ved 
ledighet i fall de er kvalifisert for stillingen. 

 Vi vil følge opp resultat etter kartleggingen 
av arbeidsmiljøet når undersøkelsen er 
gjennomført.  

M2 
 Vi har ikke startet prosessen med å lage 
prosedyre for kompetanseutvikling. 

 Vi følger opp lederutviklingen.  
M3 
 Vi vil snarlig utarbeide kompetanseplan for 
å sikre riktig kompetanse i barnehagen. 

 Vi arbeider med å lage planer for skolering 
av ansatte i IKT-arbeid med barna.  

 Vi har ansatte som får kompetanseheving i 
utviklingsarbeidet «Innertieren». 

 Vi har en assistent som studerer til 
barnehagelærer ved Høgskolen i Østfold. 

Korrektive tiltak:  
M3 Det rettes forhåpninger mot søknad om 
IKT-utstyr og ressurser til skolering av de 
ansatte, slik at utstyret kan tas i bruk i det 
pedagogiske arbeidet med barna. 

 
INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Vi gjennomfører månedlige samarbeids-
møter med PPT, helsestasjonen og 
barnevernet. 

 Vi deltar aktivt i planleggingen av 
«Innertieren», som er et samarbeid mellom 
ti kommuner i Inder Østfold. 

 Vi har gitt innspill til kommuneplanen med 
sikte på å utarbeide en helhetlig plan for 
oppvekstsektoren. 

P2 
 Vi registrerer ulykker og nesten-ulykker. 
 Vi registrerer sykdom blant barn og 
voksne. 

 Vi melder avvik i Kvalitetslosen i fall det 
forekommer avvik fra rutiner, forskrifter og 
lovverk.  

Korrektive tiltak:  
P2 Det registreres ikke mange avvik fra 
ansatte barnehagen, så dette vil bli opplyst 
om på personalmøter 
. 
 
 
 
 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 30.4.2015 
De ansatte i barnehagen arbeider 

planmessig og bevisst.  
 Barnas foresatte uttrykker tilfredshet med 

det pedagogiske tilbudet i barnehagen. 
 Fem av de syv avdelingene i barnehagen 

er fullt utnyttet. 
 Barn og voksne er sikre på barnehagens 

rutiner ved brannøvelser.  
 Tilsyn fra Fylkesmannen i forhold til 

pedagogisk bemanning og dispensasjon 
fra utdanningskravet er gjennomført og 
avsluttet med godt resultat. 

 Tilsyn etter Lov om barnehager er 
gjennomført uten avvik. 

 Samarbeidet med Lions om det sosial-
pedagogiske programmet «Mitt valg» 
fungerer meget bra. 

 
Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
Det meldes om mange barn på 

avdelingene for de eldste barna,  
som medfører et hektisk arbeidsmiljø    
for små og store. 

 Antall barn som trenger 
spesialpedagogisk hjelp er økende.  

 Det har ikke lykkes å ansette førskole-
lærere/barnehagelærer i alle aktuelle 
stillinger. 

 De private barnehagene melder misnøye 
med lavt kommunalt driftstilskudd i 
forhold til sammenlignbare kommuner. 

 «Løpende opptak» etter dagens praksis 
har vært krevende og økonomisk kostbart 
og det vil derfor bli utarbeidet politisk sak 
for å vurdere fremtidig praksis. 

 Barnehagen har utarbeidet plan for IKT-
arbeidet i barnehagen, men har ikke fått 
anskaffet nødvendig utstyr for å realisere 
planen. 

 Mange flerkulturelle barn som trenger 
ekstra hjelp og støtte. 
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FAMILIERELATERTE TJENESTER  Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl 
 
Formålet med virksomheten: Virksomheten består av barnevern, NAV, helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten, boliger med bemanning og andre tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne, psykisk helse, rus- og flyktningarbeid, fastleger, fysioterapitjenester og 
hjelpemidler, PPT og Vollene. 
 

 

ØKONOMI 
Budsjett Regnskap Avvik 

April 89 124 29 523 -2 000 
August    
Årsak til avvik: antatt merforbruk skyldes 
økning i antall flyktninger som er bosatt. 
(Budsjett er lagt med utgangspunkt i bosatte 
på budsjetteringstidspunktet).  
Korrektive tiltak ved avvik: 
Integreringstilskuddet føres på finanskapitlet 
og merforbruket på FAMREL ses i forhold til 
disse inntektene.  
 
BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Samlokaliserte boliger på Løvestad er 
planlagt og brukermedvirkning er ivaretatt. 
Tiltak etter ressursgjennomgang:  

 Form på enkeltvedtak er evaluert. 
 Tjenestene ved ett bofellesskap er utvidet 
uten ytterligere ressurser (så langt i år). 

 Det arbeides kontinuerlig med tiltak knytta 
til utmåling og nivå på tjenestene. 

 Kartleggingsteam er etablert. 
 
B4 
  Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering på 
Nordmyrveien bofellesskap er påbegynt 

 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 6,5 1,5
April 4,5 1,5
August   

Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Prosjekt «bedre arbeidstid»: foreløpige 
tilbakemeldinger fra medarbeidere som har 
valgt langvakter er gode. 

M3 
 Ikke tilfredsstillende benyttelse av 
fagprogram på enkelte avdelinger:  
Korrektivt tiltak: kurs gjennomføres i mai 

 Det er gjennomført fagdager og 
medarbeidere ved enkelte avdelinger 
følger e-læringskurs.  

 
INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Det arbeides med planlegging av 

foreldreveiledning for nyankomne flyktninger, 
men tiltaket er ikke etablert.  

 Kommunene har søkt, men er ikke tildelt 
«barnefattigdomsmidler».   

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
 
Hva har vi lykkes med pr. 30.4.2015 
Nordmyrveien: 
  har etablert nye tjenester uten økte 

ressurser  
 engasjerte medarbeidere som øker 

kompetansen ved jevnlig bruk av e-
læringskurs  

Barnevern:  
 god oversikt over det barnevernfaglige 

arbeidet. Alle stillinger er nå besatt etter 
noe vakanser. 

Granvinveien:  
 mer tilstedeværende ledelse, reduksjon 

av sykefravær og positivt arbeidsmiljø. 
Arbeidet med ressursgjennomgangen 
oppleves som positivt, men tidkrevende. 
Rus, Psykisk helse og flyktninger:  

 bolig med heldøgns omsorg etableres, 
skal integreres i samlokaliserte boliger 
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når disse står ferdige. 
 tjenesten har ikke ventelister  
 arbeidet med ressursgjennomgang 

videreføres  
 det er bosatt ni flyktninger inneværende 

år.   
PPT:  
 god faglig utvikling av medarbeiderne. 

seks av syv rådgivere har nå deltatt på 
logos- sertifisering  

 alle har deltatt på 
matematikkutredningsopplæring   

 høy grad av tilgjengelighet  
NAV: 
 Nyansettelser, oppstart prosjekt 

økonomisk veiledning for unge, 
sammenslåing av arbeidsrettet 
brukeroppfølging av brukere fra 
Hobøl/Spydeberg, ny organisering og nye 
rutiner, aktivitetsplikt for sosialklienter, 
gruppeinnkallinger av arbeidssøkere. 
Sosialhjelpsutbetalingene har gått noe 
ned.  

Helsestasjon: 
 rekruttering av økt stillingsressurs er 

gjennomført og samarbeidet med EMA 
mottaket fungerer godt. 

Vollene:  
 «aktivitetstilbudet» er etablert. 
 Det er en nedgang i sykefraværsprosent 

 
Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
 Arbeidet med ressursgjennomgang 

preger flere avdelinger. 
 Det er behov for utvidelse av 

Nordmyrveien bofellesskap.  
 Barnevern har fått mange 

bekymringsmeldinger. Uforutsigbar 
økonomisk situasjon.  

 Rus, psykiske helsetjenester får ansvar 
for flere personer med sammensatte 
behov  

 Økende saksmengde, spesielt på 
barnehagesaker. (PPT).  

 Sosialarbeiderne i skolen jobber mye 
alene med krevende saker. 

 NAV: fortsatt utfordringer knytta til IKT, 
høyt sykefravær, ventelister for 
gjeldsrådgivning. 

 Rehabilitering og hjelpemidler: det er for 
liten kapasitet på området.  

 En stor andel av virksomhetens tjenester 
utmåles individuelt og det er derfor svært 
vanskelig å sikre økonomisk 
forutsigbarhet. Forhold som er knytta til 
endringer som en følge av 

samhandlingsreformen gir også både 
økonomiske og faglige utfordringer.  

 Bosetting av flyktninger, arbeidsledighet, 
befolkningstilvekst, antall barn som er i 
behov av barnevernets tjenester, 
personer med spesielle behov osv. er 
faktorer som påvirker virksomhetens 
budsjett. Det er også noe usikkerhet 
knytta til effekt av ressurs-
gjennomgangen.  

 
Grunnet mottak av flyktninger i tråd 
med kommunestyrets vedtak, og at 
flere personer er i introduksjons-
ordningen, vil det bli et merforbruk på 
budsjett på introduksjonsstønad. Dette 
utgjør kr. 2 mill. ved årets slutt som 
dekkes ved inntekter fra staten til 
bosetting av flyktninger via 
finanskapitlet. Det er midlertid planlagt 
bosetting av flere slik at det gjøres en 
ny vurdering ved neste tertial. Det er 
uvisst hva dagens flyktningsituasjon gir 
av konsekvenser for kommunen i 
forhold til bosetting.  
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GRINITUN PLEIE OG OMSORG   Virksomhetsleder: Runar Stemme 
 
Formålet med virksomheten: Innbefatter all pleie og omsorg i Spydeberg kommune med 
aldersspenn fra 0 - 105 år. Vi skal gi hjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i vår 
kommune. Vi skal gjennomføre samhandlingsreformens intensjoner. 
 

 

ØKONOMI 
Budsjett Regnskap Avvik 

April 51 597 20 478 0 
August   
Årsak til avvik: Virksomheten ligger litt 
over i forbruk til nå i år, det er bl.a. betalt ut 
hele summen til Spaniaplassen i forbindelse 
med avvikling. Vi beveger oss hårfint i 
forhold til budsjett og må være veldig 
forsiktige til enhver tid. Det er lagt inn 
effektivitets- /besparingskrav i forkant av 
ressursgjennomgangen og vi er i prosess i 
bl.a. hjemmetjenesten og på kjøkkenet. Vi 
har flere tyngre og krevende pasienter. 
Meldt inn avvik på grunn av vold og trusler, 
iverksatt tiltak. 1:1 bemanning i perioder og 
opplæring skal gjennomføres. Til tider 
ekstra høyt sykefravær med mye innleie. 
Ressursgjennomgang med ekstra innleie, 
timebruk av ansatte for å komme i gang, 
kartlegge, iverksette, endre og tilpasse.  
Korrektive tiltak ved avvik: Vi melder ikke 
avvik nå, men vi følger situasjonen nøye og 
har brukt for mye til nå i år. De ansatte er i 
allmøte informert om spent økonomisk 
situasjon. Innkjøpsrestriksjoner innført.  Hatt 
allmøte med rådmannen til stede. 
Det må bare leies inn når det er nødvendig 
og lærlingene brukes i stor grad som vikar. 
Lærlingene kan også flyttes til andre 
avdelinger ved behov. Videre har det i 
forbindelse med ressursgjennomgangen 
kommet fram mulighet for å øke inntjening 
på kjøkken ved å starte middagsutkjøring. 
Vi må da investere ca. 180 000,- i maskiner 
og ønsker å omdisponere investerings-
midler til dette inneværende år. 
 
BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1  
 Nye framskrivninger om behov for 
sykehjemsplasser og boliger er 
gjennomført etter ressursgjennomgangen 

med konsulentfirma. Boligsosial 
handlingsplan angående Grinitun må da 
endres noe og det må lages ny 
framdriftsplan.  Kostnader må beregnes og 
legges inn i investeringsplan. 

 Det jobbes med mer samarbeid og 
utvidelse av bruken av frivillige i samarbeid 
med kultur, Frivilligsentral og mange lag og 
foreninger. 

 Gratis dataopplæring for ansatte er ikke 
mulig å gjennomføre fordi det krever en 
egenandel. 

 Lærlingene brukes i dag som vikarer så 
langt det er mulig.  

 Vi har oppdatert hjemmeside til enhver tid. 
B2 
 Det er gjennomført et pårørendemøte i 
vinter og det følges opp med et nytt til 
høsten. 

Korrektive tiltak:  
B1 Det ble forespurt på allmøte om mange 
ville gått datakurs om det hadde vært gratis, 
men det var ikke mange som ønsket det så 
vi arbeider ikke videre med dette. Vi har 
egne ressurspersoner i virksomheten som 
er gode på data og vi legger da opp til enkel 
og grunnleggende opplæring på avtalte 
tider på vanlige ukedager. 
 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 11,5 1,4
April 9,1 3,1
August   
Kommentarer ved fravær over 6,5 %:  
Pleie og omsorg har generelt høyere fravær 
enn de andre virksomhetene. Vi har gått 
noe ned på langtids-, men opp på 
korttidsfravær.  
 
Lokale resultat fokusområdet:  
M1 
 Bedriftshelsetjenesten skal komme på vårt 
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neste allmøte og informere / ha kontakt 
med de ansatte (like etter ferien). 

 Vi har planer om å lage noe lokalt med 
trening, naprapat, massasje, men har ikke 
lykkes med det ennå. Kostnader må også 
avklares i forbindelse med dette. 

M2 
 Vi har avsatt/ igangsatt en 100 % stilling 
fra mars-15 til å koordinere turnuser og 
innleie for å sikre god ressursstyring. 
Venter effekt av dette, særlig mot 
sommeren. 

Korrektive tiltak:  
M1 vi har fokus på sykefravær og IA 
oppfølging. Vi gjennomfører mange 
samtaler og møter. Vi rapporterte til AMU i 
fjor på tiltak som er igangsatt, men 
sykefraværet er fortsatt for høyt.  
 
INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Vi samarbeider med mange avdelinger/ 
virksomheter (lønn, personal, arkiv, 
servicetorg) og jobber kontinuerlig for at 
det skal fungere best mulig, men det vil 
nok være nyttig å lage rutiner som skal inn 
i Kvalitetslosen i løpet av året for å gjøre 
det formelt. Jfr. avtale med Sykehuset 
Østfold som er bindende for begge parter. 

P2 
 Grinitun pleie og omsorg melder mange 
avvik og tilbakemeldinger gis kontinuerlig. 
Vi skal behandle dette i vårt ulg (utvidet 
ledergruppe) og lage statistikk for å se på 
læringseffekten. 

Korrektive tiltak:  
P2 Kvalitetslosen er et godt verktøy og 
Grinitun melder mange avvik. Vi må sikre 
oss at sirkelen ikke blir brutt og at det følges 
opp på alle nivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 30.4.2015 
Ressursgjennomgang – er i prosess på 

flere områder. 
 Spania plassen er stengt (driften avviklet) 

uten noen store konsekvenser.  
 Alternativ turnusordning prøves ut på en 

sykehjemsavdeling. 
 Lydisolert administrasjonsfløyen på 

Grinitun. 
 Har på plass tillitsvalgte og verneombud 

som er motivert for oppgavene. 
 
Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
 Igangsette kartleggingsenheten og få ut 

effekt.  
 Interkommunalt samarbeid, Helsehuset, 

hva skal det inneholde og hvordan bruke 
det i fremtiden? 

 Igangsette tiltak tidsnok etter 
ressursgjennomgang.  

 Venter veldig på avklaring av framtidig 
kommunestruktur. Det er vanskelig å 
planlegge for lang tid fram. 

 Velferdsteknologiske løsninger, være 
oppdatert på muligheter og søke å få 
innført så raskt som mulig. Ha ressurser 
til å utnytte mulighetene.  

Avklare framtidige «Nye Grinitun». 
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TEKNISK FORVALTNING                      Virksomhetsleder: Jon Gunnar Weng 
 
Formålet med virksomheten: Virksomheten skal gi service og gode tjenester innen byggesak, 
plan- og arealforvaltning, oppmåling, klima- og forurensningsutfordringer, landbruk, vilt, 
brannberedskap og forebyggende brannarbeid. 
 
 

 

ØKONOMI 
 Budsjett Regnskap Avvik  
April 7 793 4 989 -450
August   
 
Utgifter til områderegulering Myra/Tebo er 
ikke lagt inn i avviket. Det er ikke budsjettert 
med midler til områderegulering Myra/Tebo. 
Utgiftene her er første tertial på kr. 705 000. 
 
Årsak til avvik:  
Refusjon til landbrukskontoret fra 
kommunene er ikke periodisk innbetalt. Det 
ligger imidlertid an til at Landbruk og Brann 
holder budsjettet.  
Forvaltning ligger kr. 450 000 under 
budsjettert for gebyr til plan og byggesak. 
Det er noe lavere enn det som ble innbetalt 
første tertial 2014. Utfordringen er at 
forventa gebyrinntekter er økt med ca.  
kr. 450 000 fra 2014 til 2015. Tilgangen på 
saker vil være avgjørende for sluttresultatet. 
Oppmåling og forurensning ser ut til å holde 
budsjettet.  
Korrektive tiltak ved avvik:  
Det må lages bevilgningssak på 
områderegulering Myra/Tebo.  
Ut over dette er eneste mulighet å redusere 
på innleid hjelp til planarbeid. Dette er 
imidlertid ikke tilrådelig ut fra det presset 
kommunen har på plansaker nå. 
 
BRUKERE OG KOMMUNALE TJENESTER 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
 
Lokale resultat fokusområdet:  
B1 
 Samarbeid mellom indrekommunene om 
felles brannvesen er sak i kommunestyret i 
juni. 

B2 
 Arbeid med brukerundersøkelse for 
Landbrukskontoret igangsatt, men 
overholder ikke fristen 

 Gjennomført dialogmøte med næringslivet 

og vellene. 
 Deltar i styremøtene i Småbyen 
Spydeberg. 

 Forbereder kveldsmøte (frokostmøte) i juni 
med næringslivet sammen med Småbyen 
Spydeberg 

B4 
 Arbeidet med sertifisering av Miljøfyrtårn 
igangsatt. 

 Framdrift for Lyserenprosjektet tatt opp på 
alle byggemøter. 

 Forberedt innsamling av landbruksplast i 
mai/juni 

 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 1,6 1,8
April 4,1 1,8
August  
 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Laget plan for Bedriftshelsetjenesten for 
virksomheten. 

M2 
 Leder deltar på alle tiltak for 
virksomhetsledere. 

M3 
 Flere medarbeidere har deltatt på eksterne 
kurs. 

 
Korrektive tiltak: 
 Avklaring av arbeidsoppgaver som skal 
utføreres av Landbrukskontoret for de tre 
kommunene er utsatt til 1. juli. 

 
INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
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Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Ikke utført møte mellom Teknisk 
Forvaltning og Eiendom og Teknisk Drift 
første kvartal. Utover dette er det nært 
samarbeid mellom de to virksomhetene. 

P2 
 Ikke gjennomført status for kvalitetslosen i 
første kvartal. 

 Virksomheten har fulgt opp 
avviksmeldinger. Noe manglende 
tilbakemeldinger ved lukking av avvik til 
melder. 

Korrektive tiltak: 
P1 Møtet avholdes innen 1.september. 
P2. Status for kvalitetslosen gjennomgås før 
1. september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMFUNNSUTVIKLING 
S1 Lokalsamfunnet Spydeberg 
S2 Næring 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
S1 
 Områderegulering Myra/Tebo til 

førstegangsbehandling i mai. 
 Områderegulering Myrer skog/Løvestad 

startes opp i august. Det har vært 
kontakt med diverse grunneiere i 
området. 

 Kontakt med Rom eiendom om utvikling 
av Stasjonsområdet. 

 Det er utarbeidet et forsalg til arealdelen i 
kommuneplan. 

 Gjennomgang av gebyr i henhold til 
kostprisprinsippet er gjennomført og 
gebyr vedtatt av kommunestyret i april.  

S2 
 Samarbeider med Småbyen Spydeberg 

om enkelte deler av Handlingsplan for 
næringslivet i Spydeberg for 2015. 

 Landbrukskontoret har gjennomført kurs 
for nye bønder. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
Fortsatt meget stort arbeidspress på plan. 
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EIENDOM OG TEKNISK DRIFT          Virksomhetsleder: Erik Flobakk 
 

Formålet med virksomheten: Drift og vedlikehold av all kommunal infrastruktur: vei, vann, 
avløp, grøntområder idrettsanlegg, badeplasser. Drift og vedlikehold av kommunale bygg, 
herunder renhold, og boliger. Produksjon og sikker vannleveranse. Ansvar for gjennomføring 
av bygge- og anleggsprosjekter. 
 

 

ØKONOMI 
Budsjett Regnskap Avvik 

April 17 083 7 419 0
August   
 
BRUKERE: 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Prosjektet med samlokaliserte boliger er i 
gang. 

 Arbeidet med renholdstandard er påbegynt 
og i rute. 

 Omorganisering av vaktmestertjenesten er 
i gang. Ses i sammenheng med EPC 
prosjektet. 

B2 
 Kommunisere standard for drift av 
kommunaltekniske anlegg via 
hjemmesiden er ikke gjennomført. 

B4 
 Delovertakelser av deler av trykkavløpet 
har ikke startet opp. 

 EPC prosjektet er i rute. 
 Vedlikeholdsplanen for barneskolene 
følges. 

Korrektive tiltak:  
B2 Dette arbeidet er utsatt til etter ferien 
grunnet stort arbeidspress. 
B4 Prosjektet har ikke kommet så langt at 
det er klart for delovertakelser. 
 
MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 
 
 
 
 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 
2014 7,2 1,8
April 6,8 1,1
August  
Kommentarer ved fravær over 6,5 %: 
Det er noen lange langtidsfravær som ikke 
er arbeidsrelatert som drar prosenten opp.  
 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Tiltaksmalen for arbeid med sykefravær er 
enda ikke tatt i bruk. 

 Oppfølging av langtidsfravær skjer 
kontinuerlig. 

 Stillingsstørrelser vil bli vurdert i 
ressursgjennomgangen. 

 Arbeidsmiljøkartlegging kommer seinere. 
M2 
 Gjennomgang av virksomhetens 
kompetansebehov har ikke startet. Usikker 
på om målet om ferdigstillelse 1.7. blir 
nådd. 

 ETD følger kommunens 
lederutviklingsplan. 

M3 
 Utarbeide kompetanseplaner. Denne 
jobben er utsatt til etter ferien grunnet stort 
arbeidspress. 

 
INTERNE PROSESSER 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Kartleggingen av kontaktpunkter og 
ansvarspersoner for koordinering av 
tjenester og saksbehandling er i gang. 

 Utarbeiding av forbedringsaktiviteter 
kommer seinere. 

P2 
 Opplæring og implementering av 
kvalitetslosen er ikke ferdig i alle 
avdelingene. Dette er en stor jobb som 
krever mye opplæring. 
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Korrektive tiltak:   
P2. Dette er en jobb som vil ha fokus i alle 
personalmøter i 2015.  
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
 
Hva har vi lykkes med pr. 30.4.2015 
 De fleste av prosjektene som er satt opp 

på investeringsplanen for 2015 er startet 
opp eller i en planleggingsfase 

Spesielle utfordringer pr. 30.4.2015 
 Et stort antall prosjekter som skal 

gjennomføres. 
 Reservevannledningen mot Askim er ikke 

intakt. 
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Hovedplan vann og avløp 
Vann 

Prosjekt 
nr.  Tiltak 

Revidert 
budsjett 
2015 

Behov inkl. 
risiko 2015 

Risiko 
avsetning 

Endring i 
budsjett 
2015 

Regnskap 
5/2015  Kommentar 

   Handlingsplan vann:               

315014 
UV‐anlegg, Spydeberg 
vannverk  2,20 2,20 0,20 0,00  0,00

Ses i sammenheng med ombygging av 
renseanlegget 

   Saneringsplan vann:               

311001 
Vannledning Hemnes‐
Glendeveien  5,68 5,68 0,00 0,00  0,79 Egen rapport er fremlagt for formannskapet 

309021  Arnoldts vei II/III  2,83 2,00 0,20 ‐0,83  0,04

Arbeidet har startet. Utskifting av vann og 
avløpsledninger skal være ferdig oktober 2015. 
Asfaltering innen mai 2016 (2016 budsjett) 

313013  Mailund‐Glendeveien  1,50 1,50 0,20 0,00  0,00 Prosjektering er i gang 

312011  Helge Ingstads vei  1,81 3,00 0,30 1,20  0,02

Arbeidet har startet. Utskifting av vann og 
avløpsledninger skal være ferdig oktober 2015. 
Asfaltering innen mai 2016 (2016 budsjett). 

315027  Villaveien  0,10 0,90 0,10 0,80  0,00

Arbeidet har startet. Utskifting av vann og 
avløpsledninger skal være ferdig oktober 2015. 
Asfaltering innen mai 2016 (2016 budsjett). 

314000  Lundsåsen  0,15 0,15 0,01 0,00  0,00
Forprosjektering er i gang. Prosjekteres ferdig i 
2015, utførelse i 2016. 

314015  Rolls vei + Wilses vei  1,30 1,30 0,10 0,00  0,03

Arbeidet var ferdig 7. mai. Gangveien asfalteres 
juni 2015. Slitelag asfalteres mai 2016 (2016 
budsjett). 

   Sum vannforsyning:  15,6 16,7 1,1 1,2  0,9   
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Avløp 

Prosjekt 
nr.  Tiltak 

Revidert 
budsjett 
2015 

Behov inkl. 
risiko 2015 

Risiko 
avsetning 

Endring i 
budsjett 
2015 

Regnskap 
5/2015  Kommentar 

   Handlingsplan avløp:                   

311001 
Avløpsledning Lyseren‐ 
Glendeveien  1,90 1,90 0,00 0,00  0,17 Egen rapport er fremlagt for formannskapet 

   Saneringsplan avløp:               

309021 
Arnoldts vei II/III 

2,83 2,00 0,20 ‐0,83  0,04

Arbeidet har startet. Utskifting av vann og 
avløpsledninger skal være ferdig oktober 2015. 
Asfaltering innen mai 2016 (2016 budsjett). 

313013  Fossum‐Glendeveien  3,13 3,10 0,30 0,00  0,03 Prosjektering er i gang 
312010  Hyllibekken sanering  0,30 0,30 0,03 0,00  0,00 Utføres høsten 2015 

312011 
Helge Ingstads vei 

1,82 3,00 0,30 1,20  0,01

Arbeidet har startet. Utskifting av vann og 
avløpsledninger skal være ferdig oktober 2015. 
Asfaltering innen mai 2016 (2016 budsjett). 

315027 
Villaveien 

0,10 0,90 0,10 0,80  0,00

Arbeidet har startet. Utskifting av vann og 
avløpsledninger skal være ferdig oktober 2015. 
Asfaltering innen mai 2016 (2016 budsjett). 

314000  Lundsåsen  0,15 0,15 0,01 0,00  0,00
Forprosjektering er i gang. Prosjekteres ferdig i 
2015, utførelse i 2016. 

314015 
Rolls vei + Wilses vei 

1,30 1,30 0,10 0,00  0,03

Arbeidet var ferdig 7. mai. Gangveien asfalteres 
juni 2015. Slitelag asfalteres mai 2016 (2016 
budsjett). 

  
Sum avløp: 

11,5 12,7 1,0 1,2  0,3   

  

Revidert 
budsjett 
2015 

Behov inkl. 
risiko 2015 

Risiko 
avsetning 

Endring i 
budsjett 
2015 

Regnskap 
5/2015 

Sum vann og avløp:  27,1 29,4 2,2 2,3  1,2



Tertialrapport Eiendom og teknisk drift april 2015 
 

Prosjekter i regi av ETD, 1. tertial 2015. 
Prosjekt 

nr.  Navn  Budsjett  Regnskap 
pr 30/4  Status 

311002  Ny vei og parkering, Vollene 
gård  750 000 35 000

Entreprenør er valgt, men en klage ligger fortsatt 
hos Fylkesmannen som gjør at arbeidet ikke kan 
starte. 

311003  Sentrumsplan tiltak  182 000 32 250 Tiltak i Hylliparken, sandvolly, benker og bord 
312007  Lokaler teknisk utedrift  772 000 0 Under prosjektering. 

312009  Lyd, lys, luft, kommunale 
bygg  200 000 16 452 Tiltak etter vernerunder på virksomhetene. 

312010  Hyllibekken, flomsikring  2 272 000 1 254 883

Ny overvannsledning gjennom Hylliparken er på 
plass. Prosjektering, avtale med grunneiere om 
utskifting av kulverter er i gang. Avtale med SVV er 
på plass. 

313000  Utvidelse av Hovin kirkegård  12 880 000 0
Reguleringsplanarbeidene starter opp til høsten. 
Regnskapet føres hos kirken, og de får overført 
nettobeløpet fra kommunen. 

313004  Tiltak trafikksikkerhetsplan  400 000 8 444 Pris er innhentet på parkeringslomme i 
Nordmyrveien. Dette blir utført i løpet av mai. 

313005  Forebyggende tiltak mot 
legionella  135 000 0

Arbeidet med fjerning av beredere som ikke er i 
bruk har startet. Jobben vil pågå gjennom hele 
året. 

313009  Skifte av veilys  1 820 000 0 Satt på vent. Grunnet stor arbeidsmengde. 
Oppstart av prosjektering til høsten. 

314008  Prosjektering i henhold til 
skolebruksplan  1 405 000 152 703 Det ligger an til et mindreforbruk på ca. 800 000. 

Endelig rapportering i 2. tertial 
314010  Heis på Grinitun  1 062 000 84 853 Forespørsel ligger ute på «Doffin» 

314011  Prosjektering i henhold til 
boligsosial handlingsplan  507 000 170 631 Prosjekteringsarbeid med nye boliger pågår. 

314012  Oppgradering av veinett  1 210 000 9 000 Prioriteringsplan er under arbeid. 

314024  EPC prosjekt  61 000 100 779
Tilbud er gitt fra entreprenøren. Prosjektpakke er 
under arbeid. Det endelige regnskapstallet vil ende 
på 315 000. 

314026  Blomsterenga barnehage  0 320 000 Konsulent bistand ved ferdigstillelse på kr. 65 000 
og mva føring fra 2014. 

315000  Barnehage‐ leskur, levegg +  100 000 0 «Hytte» til barnehagen på Vollene er bestilt. 
315001  Stadion, speakerbod riving  150 000 0 Ikke startet opp 

315002 
Grinitun, lydisolering, 
ombygging av beboerrom, e‐ 
rom, 

1 975 000 0 Lydisolering er i gang. Ombygging avventes. 
Rapporteres nærmere ved neste tertial. 

315003  Nye boliger på Løvestad  5 500 000 218 Oppstart i september  

315007  Påkobling for nye WC anlegg 
ved Hallerud og Granodden  310 000 0 Påkoblingsavgifter 

315008  Pick Up  200 000 0 Under vurdering 
315009  UTV  200 000 163 478 Innkjøpt 
315010  Ladestasjoner El‐ biler  200 000 0 Ikke startet. 
315011  Oppgradering barneskoler  2 000 000 106 430 Følger vedlikeholdsplanen for skolene. 

315013  Grøntstrukturplan  100 000 79 050 Beplantning er innkjøpt. Settes ut gjennom en 
periode. 

315016  Tak på Grinitun  1 000 000 63 838 Forespørsel ligger ute på «Doffin» 

315019  Grinitun‐ maskinkjøp 
renhold  100 000 73 125 Fornying av maskiner innen renhold. 

315022  Utskifting av brannvarsling 
på kommunehuset  263 000 0 Ikke startet med utskifting 

 



Budsjettjustering investeringer

Prosjekt Prosjektnavn

Total 

budsjett

Budsjett 

2015

Beløp til 

justering

Lån 

selvfinansier

ende Ord. Lån

Mva 

komp

Stats 

tilskudd Fond Kommentarer

315028 HC - parkering 200 000 0 200 000 -160 000 -40 000 Manglende finansiering

312019 Kjøp / salg av boliger 464 000 0 464 000 -464 000 Manglende finansiering

314026 Blomsterenga barnehage 0 0 320 000 -12 000 -308 000 Manglende finansiering

314024 EPC - prosjekt 300 000 61000 250 000 -50 000 -200 000 Manglende finansiering

312010 Hyllibekken 4 400 000 2 272 000 0 400 000 -400 000 Ny finansiering

312006 Kallerud bru 1 900 000 -56 000 56 000 Udisponert

Hovedplan vann og avløp

309021 Arnoldsvei 5 752 000 5 660 000 -1 660 000 1 660 000 Se vedlegg hovedplan vann og avløp

312011 Helge Ingstadsvei 4 600 000 3 629 000 2 400 000 -2 400 000 Se vedlegg hovedplan vann og avløp

315012 Villaveien 200 000 200 000 1 600 000 -1 600 000 Se vedlegg hovedplan vann og avløp

Totalt 3 518 000 -2 340 000 -104 000 -102 000 400 000 -1 372 000



Rapportering av innskudd:

Mill. 

NOK % Rente

Mill. 

NOK % Rente

Mill. 

NOK % Rente

Mill. 

NOK % Rente

Innskudd i 

hovedbank 40 67 % 2,3 50 98 % 2,1

Innskudd i andre 

banker 20 33 % 1 2 %

Samlet kortsiktig 

likviditet 60 100 % 51 100 % 0 100 % 100 %
Avkastning 

inneværende år

Største innskudd med 

rentebinding

Skattekonto er ikke medtatt, da dette ikke er Spydeberg kommunes midler.

Avkastning pr 30.04.15 er beregnet, men ikke bokført.

Rapportering av låneopptak:

Mill. 

NOK % Dur.

Mill. 

NOK % Dur.

Mill. 

NOK % Dur.

Mill. 

NOK % Dur.

Lån med pt rente 183 46,6 % 23 180 46,3 % 22 #####

Lån med NIBOR 

basert rente

Lån med fastrente 210 53,4 % 36 209 53,7 % 36 #####

Samlet langsiktig 

gjeld 393 100 % 389 100 % 0 100 % 100 %

Betalte renter 

inneværende år

Antall løpende 

enkeltlån

Største enkeltlån kr 60 146 900,00 kr 60 146 900,00

31.12.2014 30.04.2015 31.08.2015 31.12.2015

3 185 072,00 346 000,00

Det er pr 30.04.15 ikke gjort låneopptak for 2015

0,00 0,00 0,00

31.12.2014 30.04.2015 31.08.2015 31.12.2015

kr 9 943 112,20 kr 1 707 175,00

43 42
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Saksopplysninger 
 
i 2012 søkte Hobøl kommune som vertskommune til et samarbeidsprosjekt mellom 
barneverntjenestene i Indre Østfold kommunene uten Rakkestad. Prosjektet hadde som målsetting å 
se på kostnads- og kvalitetsbildet i barneverntjenestene da dette ble oppfattet til å være ulikt 
mellom kommunene.  

Barneverntjenesten i kommunen har ansvar for å sikre forsvarlig kvalitet og riktig hjelp til rett tid for 
de barna som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling jmfr lov om 
barneverntjenester 

§ 1-4.Krav til forsvarlighet 

Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige. 

Tilføyd ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 13 des 2013 nr. 1516).           

§ 1-1.Lovens formål. 

Formålet med denne loven er 

Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
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hjelp og omsorg til rett tid,  

Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 

Forsvarlighetskravet er ytterligere spesifisert og lagt til som nytt punkt i loven i 2013 og skal sikre 
barna en viss standard som man også skal kunne hevde rettslig i ettertid. Forsvarlighetskravet 
utvikler seg i tråd med samfunnsutviklingen og etter hvert rettspraksis.  

Prosjektet ble organisert slik at rådmennene i de angjeldende kommunene ble opprettet som 
styringsgruppe og det ble utpekt en tverrfaglig prosjektgruppe som besto av 3 rådmenn, 3 
barnevernledere og 3 virksomhetsledere, samt en ansattrepresentant.  

Prosjektgruppen har møttes en gang i måneden og har jobbet seg gjennom ulike variabler i de 
forskjellige barneverntjenestene og sett på ulike årsakssammenhenger og sammensetninger av 
barnevernfeltet.  

Det er avholdt et stort møte med alle rådmenn og virksomhetsledere hvor man har gått igjennom 
ulike problemstillinger i barneverntjenesten.  

Det er også avholdt et stormøte med alle ledd fra ansatt til rådmann i barneverntjenesten samt at de 
ansatte i tjenestene har blitt opprettet som arbeidsgrupper ved 2 anledninger. Foruten dette har 
barnevernlederne utredet samarbeidstiltak. 

Erfaringene fra arbeidet har vist at man har en kompetent og stabil gruppe ansatte i Indre Østfold og 
at de faglige forskjellene på de ansatte er små. Dette opprettholdes ved at Indre Østfold barnevernet 
har tett kontakt kontinuerlig og har felles fagopplæringer, felles IT system og samarbeider om 
barnevernvakta.  Man ser at på grunn av størrelse klarer man ikke å organisere seg slik at 
kompetansen blir brukt godt nok. Prosjektet har også via tilsynsrapporter og rapporteringer til 
fylkesmannen sett at noen kommuner ikke drives «forsvarlig» ved at man ikke overholder de frister 
og lovkrav som loven setter  

I noen kommuner må man kjøpe inn dyre tiltakstjenester som finnes i nabokommunen. Dette er 
uheldig men dagens organisering av Indre Østfold barnevernet gjør at man ikke bare kan hente 
ansatte mellom kommunene. Det blir således ulik utøvelse av tjenestene på bakgrunn av de 
rammebetingelsene som ligger til grunn og hvilke områder lederne dermed prioriterer innenfor 
dette. Det blir da en forskjell på hvilke muligheter og begrensninger man har.  

Prosjektgruppen har sett at barneverntjenester er et mangfoldig og komplekst arbeid. Tjenesten må 
hele tiden vurdere sin innsats mot ulike områder, men vi ser at en optimal tjeneste er en tjeneste 
hvor man er tett på og sensitiv nok i forhold til mindre skjevutvikling som feks dårlig oppfølging av 
lekser og klær til å være profesjonell nok og i stand til å håndtere alvorlige saker som seksuelle 
overgrep og vold mot barn fra 2-3 mnd til de er 18 år. 

På bakgrunn av denne kompleksiteten og mener prosjektgruppen at man så snart som mulig burde 
vurdere å utrede sammenslåing av barneverntjenestene til en eller to barneverntjenester.  

Ettersom kommunereformen gjør at det blir vanskelig å vite hvem man kan sammenslås med har 
prosjektgruppen identifisert 4 områder som det kan jobbes sammen om i indre Østfold. Dette er 
felles innkjøp av juridiske tjenester, felles forvaltning av tilsynsoppgaver, vikarpool og etablere en 
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kompetanse og tiltaksbank.  

Juristområdet viste seg for noen kommuner å være over summen som gjør at man er forpliktet til å 
innhente anbud,  og dette er blitt gjort i løpet av høsten. Pr 16. februar er det inngått ny avtale med 
ett advokatkontor, Stabell § CO som vil føre til lavere priser pr time, samt at flere av oppgavene som 
det i dag betales for ikke lenger vil bli fakturert. For de fleste kommunene vil besparelsen være 10 -
15 % pr time.  

Tiltakene rundt vikarpool og tilsynsførere vil kunne gi besparelser på allerede eksisterende utgifter 
samtidig som det vil gi en mer robust og faglig god tjeneste som vil være bedre i stand til å møte de 
nye oppgavene som kommunen blir lagt til fra Staten. Dette tiltaket vil således kunne demme opp 
noe for den økningen som allerede er begynt å komme.  

Vurdering 
 
Barnevernprosjektet i indre Østfold har dokumentert at denne regionen innehar betydelig samlet 
kompetanse på barnevern. Kartleggingene som prosjektet har foretatt, viser samtidig at flere 
kommuner sliter med tilstrekkelige ressurser til å møte økte behov for barneverntjenester.  

Flere av kommunene har økt sine utgifter betydelig på barnevernområdet de siste årene. Basert på 
konklusjonene fra prosjektet, anser rådmannen at det synes å være et betydelig 
effektiviseringspotensiale i en større samordning og samorganisering av tiltaksområdene innenfor 
barnevernet i indre Østfold. Samtidig vet vi at barnevernet nå vil få flere oppgaveområder å løse 
(overtakelse av statlige tiltaksområder). 

Rådmannen mener at en samordning og samorganisering innenfor konkrete tiltaksområder 
(tilsynsfører, tiltaksbank, vikarpool) er områder som snarlig kan realiseres og gi positive økonomiske 
og kvalitetsmessige gevinster. 

Det er enighet om at den interkommunale barnevernvakta er en ordning som har fungert godt i 
mange år. Rådmannen anser likevel at det bør foretas en gjennomgang av barnevernvakta på samme 
måte som mange andre interkommunale selskaper og tiltak har vært gjennom i 2015. 
Gjennomgangen foreslås dekket som et spleiselag mellom kommunene i barnevernvakta. 

Det er også ønskelig å igangsette en utredning om en felles barneverntjeneste i indre Østfold (en 
eller to) som sikrer robusthet og kompetente fagmiljøer for fremtiden. I barnevernprosjektet er det 
blitt synliggjort tydelig enighet om at dette er veien å gå for fremtiden. Det bør derfor utredes om 
dette er mulig, og med tanke på eventuell oppstart i løpet av 2017 eller senere. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. 

Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering. 

2.  
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Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 

- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 

- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 

- c) felles tiltaksbank for indre Østfold 

Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen 
01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 
forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a,b og c). Prosjektleder 
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet. 

3.  

Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til igangsette en gjennomgang av den interkommunale 
barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.   

4. 

Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold. 
Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene kommunereformen. 

 
 
 
Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 06/2015 
 

KOOK - behandling: 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 

VOTERING : Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 

KOOK - vedtak: 
 
1:Prosjektrapport for barnevernarbeidet i Indre Østfold tas til orientering 
 
2:Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 
a)felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 
b)felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 
c)felles tiltaksbank for indre Østfold 
Utredningene gjennomføres v barnevernlederne i fellesskp og skl være gjennomført innen 
01.09.2015. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 
forutsetninger for drift v tiltakene med tanke på oppstart  01.01.2016(tiltak a,b og c). Prosjektleder 
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet. 
 
3: Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang v den interkommunale 
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barnevernvakta i indre Østfold  med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15 
 
4:Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold. 
Utredningen må ses i sammenheng med de ulike alternativene i kommunereformen. 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Avslutningsrapport barneverntjenestene i Indre Østfold 2014 
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Høsten 2012 ble det søkt Fylkesmannen om “Skjønnsmidler til fornyings- og utviklingsprosjekt”, og 

det ble ansatt prosjektlederstilling i 50 % fra 1. januar 2013. Hobøl kommune er vertskommune for 

prosjektet. Prosjektet ble gitt midler for et år og ble ytterligere utvidet via midler fra fylkesmannen 

slik at prosjektet har virket frem til 31. januar 2014. I august 2014 ble prosjektleder byttet og ny 

prosjektleder ble da frikjøpt i 40 % fra sin stilling i barneverntjenesten, frem til prosjektets avslutning.   

 

Mål og organisering: 

 

Barneverntjenestene i de ni Indre Østfold kommuner – Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker & 

Rømskog, Spydeberg, Skiptvet og Trøgstad inngikk i januar 2013 et prosjektsamarbeid med følgende 

målsettinger: 

 

1) Å drive kostnadseffektive barneverntjenester 

2) Å kartlegge og avklare fornuftige samarbeidsområder mellom kommunene og å definere 

hvilke oppgaver hver kommune selv skal gjøre og å utvikle forslag til mulige 

samarbeidsmodeller for å utnytte og utvikle ressurser, kompetanse og tiltak slik at 

tjenestene blir mer kostnadseffektive og med forsvarlig kvalitet. 

3) Å utforske suksessfaktorene bak barnevernvakta som er et vellykket etablert 

samarbeidsprosjekt i IØ. 

4) Å utvikle systemer som gir kommunene økt kontroll over barnevernutgiftene og et likere 

utgiftsnivå på like tjenester og tiltak, ved å utvikle felles satser og innkjøpsavtaler. 

5) Å bli bedre kjent med hvordan de andre barneverntjenestene jobber. Benytte, dele og utvikle 

kompetanse på tvers av kommuner. 

6) Å skape økt bevissthet om hvordan ulike faglige vurderinger gir ulike økonomiske 

konsekvenser, slik at ledere og ansatte får en økt forståelse for årsaken til de ulike 

kommuners barnevernkostnader. 

 

Resultatmålene er formulert slik både i prosjektsøknaden til Fylkesmannen i Østfold om 

fornyingsmidler og i prosjektplanen godkjent av styringsgruppen 15.02.13, jfr. vedlegg nummer 1: 

1) Få felles innkjøpsavtaler på oppgaver vi selv ikke kan utføre, som for eksempel juridisk 

bistand, sakkyndige utredninger etc. 

2) Avklare mulige samarbeidsområder innenfor barneverntjenestene på tvers av kommunene 

og hvilke oppgaver som kommunen selv skal ta seg av. 
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3) På sikt skape bedre økonomiske resultat for barneverntjenestene ved å jobbe fram systemer 

som gir større kontroll med de kommunale barnevernutgiftene. 

 

 

 

Organisering: 

Rådmannsgruppen i Indre Østfold er styringsgruppe for prosjektet. 

Hobøl kommune er prosjekteier og rådmannen i Hobøl rapporterer månedlig til styringsgruppen. Det 

er etablert en arbeidende prosjektgruppe som består av representanter fra samtlige deltakende 

kommuner og styringsgruppen, og har d. d. disse medlemmer: 

▪ Aremark kommune; Rådmann Jon Fredrik Olsen  

▪ Hobøl kommune; Rådmann Bjørn Sjøvold 

▪ Aremark kommune; Virksomhetsleder Christian Gundersen  

▪ Askim kommune: barnevernleder Per Helge Nesse Riise 

▪ Eidsberg kommune: Virksomhetsleder Hege Bakke 

▪ Rømskog / Marker kommune: Barnevernsleder Jan Edvin Hårstad 

▪ Skiptvet kommune: Virksomhetsleder Leif – Øystein Nordby  

▪ Spydeberg kommune: Barnevernsleder Elbjørg Willassen/ Jon Hermansen 

▪ Trøgstad kommune: Virksomhetsleder Bodil Langh / kommunalsjef Betty Hvalsengen  

 

Som representant for de ansatte i barneverntjenesten i Indre Østfold sitter FO Østfold der Thomas 

Erichsen har deltatt på alle møter fra vinteren til sommeren 2014 da Karine Sørling overtok rollen FO 

har faste møter med lokale FO representanter og sørger for kommunikasjon mellom prosjektet og 

tillitsvalgte lokalt.  

 

Alle representantene har utnevnt fast vikar/reserve, som møter dersom den faste representanten er 

forhindret fra å komme. Det har i snitt vært gjennomført ett prosjektgruppemøte pr måned fra 

januar 2014 til desember 2014. I tillegg har det vært gjennomført 3 møter med alle ansatte i 

barneverntjenesten og 3 møter med barnevernlederne. Prosjektleder har også deltatt i alle 

barnevernleder møtene hver 5 uke fra og med høsten 2014. 

 

Prosjektleder rapporter månedlig til virksomhetsleder i Familiens Hus og Rådmannen i Hobøl 

kommune, som også fungerer som drøftingspartnere mellom hvert prosjektmøte. Prosjektleder leder 

prosjektgruppemøtene og skal sørge for framdrift og koordinering av prosjektaktiviteter, i tillegg 
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rapporterer han til styringsgruppen etter nærmere avtale med prosjekteier. Prosjektleder har 

redegjort for status og framdrift i styringsgruppen 1 gang  

Prosjektleders mandat er formulert i prosjektplanen slik; 

 

 Sikre framdrift i tråd med prosjektplan / milepæler 

 Rapportere, også eventuelle avvik, samt overvåke og informere styringsgruppen om 

eventuelle risikofaktorer som kan bidra til at resultatmål ikke nås eller blir forsinket.  

 Skrive halvårsrapport, evaluerings- og sluttrapporter. 

 Være møte – og prosessleder for prosjektgruppens arbeid 

 Utføre oppdrag/ oppgaver mellom hvert prosjektgruppemøte, besluttet av prosjektgruppen 

og styringsgruppen 

 Sørge for informasjonsflyt i prosjektet, k barnevernprosjektet.wordpress.com  

 Sørge for generell informasjon om prosjektet i lokale medier 

 

Prosjektgruppen er en arbeidende gruppe og skal;  

 

 Sørge for at kommunen jobber med konkrete og avtalte oppgaver mellom samlingene 

 Dele erfaringer mellom kommunene og initiere utvikling i egen kommune 

 Rapportere prosjekterfaringer og avvik til rådmann i egen kommune og prosjektleder 

 Ta ansvar for å skape handlingsrom for prosjektarbeidet i egen kommune, og om nødvendig 

nedsette arbeidsgruppe(r) som bistår med gjennomføring av avtalte prosjektoppgaver.  

 

Kort om prosjektkommunene: 

De ni prosjektkommunene består av mange små kommuner og barneverntjenester – med unntak av 

Askim kommune, som melder om andre utfordringer enn øvrige prosjektkommuner. Flere har 

kapasitetsproblemer med stadig økende oppgaver, noen har tidvis en ustabil bemanning – der det 

kan være vanskelig både å rekruttere og holde på kompetanse. Det er flere steder en utfordring å 

holde et tilfredsstillende faglig nivå på tjenestene. Spisskompetanse som mange ansatte i 

barneverntjenestene i Indre Østfold har ervervet seg gjennom blant annet flere videre – og 

etterutdanninger i tillegg til lang praksis blir nyttiggjort for lite, da press på saksbehandling og 

administrative oppgaver ofte går på bekostning av det forebyggende barnevernsarbeidet som 

prosjektet ønsker å skape økt handlingsrom for framover. Dette gjelder tid og kompetanse til blant 

annet å jobbe systematisk og målrettet med endrings – og rådgivningsarbeid i familier, men også å 

utvikle systemer som støtter et godt forebyggende tverrfaglig arbeid for barn – og unge på 
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kommunalt nivå. Det er fra prosjektets side ønskelig å ha blikket framover på hva som skal til for å 

redusere antall plasseringer i barnevernet i Indre Østfold og å redusere kostnadsdrivere ved 

plasseringer, samt å utvikle samarbeidsmodeller mellom kommunene. Når staten nå trekker ut 

sentrale virkemidler, opplever kommunene seg særlig sårbare for den bebudete endring og gjør 

prosjektet målområde to – særlig viktig.  

 

Prosjektmålene definert i prosjektplanen for 2013 og 2014 har vært; 

1. Å drive kostnadseffektive barneverntjenester 

2. Å kartlegge og avklare fornuftige samarbeidsområder mellom kommunene og å definere 

hvilke oppgaver hver kommune selv skal gjøre og å utvikle forslag til mulige 

samarbeidsmodeller for å utnytte og utvikle ressurser, kompetanse og tiltak slik at tjenesten 

blir mer kostnadseffektiv og med forsvarlig kvalitet. 

3. Å utforske suksessfaktorene bak barnevernvakta som er et vellykket etablert 

samarbeidsprosjekt i IØ. 

4. Å utvikle systemer som gir kommunene økt kontroll over barnevernutgiftene og et likere 

utgiftsnivå på like tjenester og tiltak, ved å utvikle felles satser og innkjøpsavtaler. 

5. Å bli bedre kjent med hvordan de andre barneverntjenestene jobber. Benytte, dele og utvikle 

kompetanse på tvers av kommuner. 

6. Å skape økt bevissthet om hvordan ulike faglige vurderinger gir ulike økonomiske 

konsekvenser, slik at ledere og ansatte får en økt forståelse for årsaken til de ulike 

kommuners barnevernkostnader. 

 

Mens resultatmålene fortsatt er 

1. Få felles innkjøpsavtaler på oppgaver vi selv ikke kan utføre, som for eksempel juridisk 

bistand, sakkyndige utredninger etc. 

2. Avklare mulige samarbeidsområder innenfor barneverntjenestene på tvers av kommunene og 

hvilke oppgaver som kommunen selv skal ta seg av. 

3. På sikt skape bedre økonomiske resultat for barneverntjenestene ved å jobbe fram systemer 

som gir større kontroll med de kommunale barnevernutgiftene. 

 

 

I 2014 har prosjektet fokusert på å gjennomføre resultatmålene som står ovenfor. Grunnen til dette 

er at man tidlig i høst fikk signaler fra styringsgruppen om at man i forbindelse med kommunereform 

måtte vente med å se på sammenslåingsløsninger.  
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Oppsummering av aktiviteter og status siste prosjektår 

I forbindelse med at prosjektleder ble syk første del av 2014 var prosjektet uten leder frem til ny 

leder ble utnevnt med start fra august 2014. Rådmannen i Hobøl driftet i perioden før dette 

prosjektet og prosjektgruppen ble enig om at hovedfokuset fremover ble å sørge for god forankring 

og kunnskap hos de ansatte i barneverntjenestene og lederne over dem. I juni ble således alle 

ansatte, virksomhetsledere og rådmenn invitert til et fellesmøte hvor prosjektet og status ble 

presentert. I tillegg ble de ansatte og lederne inndelt i grupper hvor man jobbet med følgende 

temaer:  

Forsvarlig kvalitet og kostnadseffektivitet, felles tiltakssenter/ hus og «Hva skal bli igjen i kommunene 

dersom man slår sammen tjenestene?»   (Vedlegg 5) 

Ny prosjektleder tiltrådte 1 august 2014 . Fokuset dette halvåret ble da å fortsette med utredninger 

som ble gjort av ansatt gruppene og lederne . Foruten dette ble det initiert og igangsatt en 

anbudsrunde for innkjøp av juridiske tjenester som forventes iverksatt 1 kvartal 2015. (vedlegg 2) 

I løpet av høsten er gjennomført to hele dager hvor hele ansatt gruppen jobbet sammen om følgende 

tema.  

Dag 1: Hva slags kompetanse har vi i barneverntjenesten, hva trenger vi og hva menes med begrepet 

rett hjelp til rett tid. (Vedlegg 6).  

Denne dagen ga en felles opplevelse av at vi har svært mye og god kompetanse på vesentlige område 

i Indre Østfold, i tillegg til at de ansatte i stor grad er folk som har jobbet lenge og har mye erfaring på 

området. Samtidig så man at man i liten grad klarte å utnytte kompetansen på tvers av kommunene i 

indre Østfold, men også internt. Grunnene til dette er at man ikke har funnet gode nok systemer for 

utnyttelse og at man i liten grad visste hva slags kompetanse som fantes i de andre 

barneverntjenestene. Konsekvensene av dette er at man har kjøpt inn denne kompetansen eksternt. 

De ansatte syns ikke dette er god praksis ettersom en innkjøpt kompetanse foruten å være dyr, i liten 

grad legger igjen kompetansen i kommunen og blir ikke en kompetanse som får ytterligere verdi enn 

å løse et problem der og da. En kompetanse som finnes i kommunen er også en som kan brukes i 

andre sammenhenger men også en som innehar en historie i en sak som letter kan hentes inn ved et 

senere tidspunkt.  

Dag 2: hvilke felles samarbeidstiltak kan vi raskt kunne sette i gang som både gir god faglig 

forsvarlighet samtidig som det er kostnadseffektivt  

På denne dagen fikk de ansatte 45 min på å sammenfatte hvilke samarbeidsområder de tenker at kan 

prioriteres og sannsynlig gjennomføres i løpet av kort tid, hvorpå barnevernlederne måtte velge tre 

tiltak som man resten av dagen begynte å hente innspill på konkrete områder som 

gjennomføringsevne, faglig og økonomisk gevinst og hvordan dette skulle organiseres og finansieres.  

Tiltakene som ble identifisert innenfor disse kriteriene var: 

1. tilsynførerordningen (vedlegg 3) 

2. Vikarpool som alternativ til innkjøp av konsulenter (vedlegg 4) 
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3. Tiltaksbank. Denne er ikke ferdig utredet men barnevernlederne har bestemt i møte den 

19.12 at de skal fortsette å utrede dette.  

 

Barnevernlederne har etter dette møtet hatt to heldagssamlinger hvor de to første områdene er 

utredet. Det må forventes at disse områdene blir politisk behandlet i løpet av 1 kvartal 2015.  

 

Prosjektleder har hatt møte med hver enkelt barnevernleder alene for å høre om det enkelte kontors 

situasjon og tanker for fremtiden.  

Foruten dette har prosjektleder deltatt i flere møter med hver enkelt ansattgruppe sammen med FO 

Østfold for å informere om prosjektet og høre de ulike kontorers stemme.  

 

Hva er hovedtrekkene i det vi har sett? 

Vi har kartlagt kompetansen i Indre Østfold, og erfart at Indre Østfold barnevernet har en meget 

stabil og kompetent allsidig arbeidstakergruppe. Vår største bekymring er at spesialkompetansen 

som noen av de ansatte har tilegnet seg etter grunnutdanning,  i liten grad blir brukt. Årsakene til 

dette er manglende samhandling mellom kommunene, men også stort arbeidspress som gjør at man 

ikke kan tillate seg å bruke kompetansen som folk besitter. Dette er lite fremtidsrettet og vil i en del 

sammenhenger kunne føre til at barn og familier blir lenger i barneverntjenesten enn nødvendig 

fordi man ikke får jobbet effektivt med riktige tiltak til hver familie. Den statlige nedbyggingen og den 

manglende kommunale oppbyggingen har gjort at man risikerer at stadig færre barn får hjelp i 

forhold til begrepet «rett hjelp til rett tid».  

 

I samtalene som har foregått mellom prosjektet og de ansatte kommer det frem et ønske om tettere 

og bedre samarbeid og annen bruk av kompetansen de besitter. Det har etter prosjektleders mening 

vært en dreining i hva de ansatte tenker om større enheter/ tjenester. Ved begynnelsen av prosjektet 

var det stor skepsis for sammenslåinger men dette har endret seg etter hvert som de ulike tjenestene 

har blitt mer kjent med hverandre og man har sett at man pr i dag ikke klarer alle oppgavene en 

barneverntjeneste har.  

 

Mange av de ansatte har uttrykt at de har stort ansvar og ikke føler at de får gjort jobben sin. Noen 

har også tatt på seg ansvaret for at den jobben de gjør fører til at kommunen får dårlig råd. Dette er 

en uheldig oppfatning av egensituasjon men vi ser dette ansvaret i særlig mindre kommuner. Noen 

av kommunene har vært ekstra sårbare i år på grunn av lav grunnbemanning og sykemeldinger. De 

har derfor ikke fått vært med å tenke langsiktige tanker men må løse her og nå oppgavene før de kan 

løfte hodet å se fremover.  
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I prosjektet har det vært en bekymring for at barnevernet ikke gir like tjenester til like situasjoner, og 

man har lurt på hvordan dette henger sammen. I de samlingene vi har hatt at vi har sett at blant de 

ansatte er de faglige forskjellene små. Når man ser hva man trenger og hvordan situasjoner ser vi at 

like situasjoner møtes likt nok i utgangspunktet men at kommunens rammebetingelser, tilgang på 

tiltak og grad av samarbeid mellom foreldrene og barneverntjenesten styrer hvordan den videre 

fremdriften blir.  

 

Dette gjenspeiler seg ved at Indre østfold barnevernet også felles kompetansehevende tiltak, felles 

barnevernvakt og felles IT system. Bare i 2015 vil det bli gjennomført minimum 3 store 

kompetansehevende tiltak for indre Østfold barnevernet. Dette gjør at grunnkompetansen og  de  

faglige forskjellene og ønske om tilnærming er forholdsvis liten.  

 

Økonomi 

Alle barneverntjenestene i Indre Østfold har hatt en fortsatt økning av saker og dermed også økning i 

utgifter. 2 av barneverntjenestene har måttet bruke innleide konsulenter i et stort omfang og dette 

påvirker budsjettene negativt. At barneverntjenestene kjøper inn eksternt kompetanse som 

eksisterer i Indre Østfold fordi det ikke er ressursmessig eller etablerte samarbeidsrutiner for bruk av 

egen eller utveksling av kompetanse mellom kommunene er uheldig og vil fortsatt skape et 

merforbruk.  

 

Vi har videre sett at det statlige barnevernet har snevret inn sitt apparat og yter nå minste minimum 

og til tider under minste minimum. Økonomisk ser vi dette ved at den kommunale  egenandelen ved 

bruk av statlige tiltak har doblet seg fra ca 36 000 i 2013 til 65 000 i begynnelsen av 2015.  

 

Den statlige hensikten med å øke egenandelen såpass mye er at man ønsker at kommunene heller 

bruker penger på å finne alternative løsninger fremfor å plassere. Man har også bygd ned statlige 

institusjoner og plassene er færre. Samtidig ser vi at Indre Østfold barnevernet er såpass presset og 

at man ikke lett klarer å samordne og etablerer nye tiltak og strukturer. Den praktiske konsekvensen 

for Indre Østfold er således at plasseringene er blitt 360 000 dyrere i året i tillegg til at plassene er 

såpass langt unna Indre Østfold at kostnadene med å frakte barn og foreldre til og fra samvær, de 

ansatte til møter og konsekvensene av lang avstand til fungerende systemer som skole, gjør at disse 

plasseringene er blitt svært kostbare 
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I prosessen med arbeidsgruppene har vi erfart at mange små enheter vil utfordre felles tiltak i stor 

grad. Administrasjon, fordelingsprinsipp og økonomi er at  jo større et tiltak er vil disse  utfordre 

temaene i stor grad. Det at man ikke lett kan etablere nye tiltak og strukturer for Indre Østfold 

barnevernet gjør også at man i liten grad klarer å omstille seg til nye situasjoner.  

 

Vurdering av måloppnåelse av prosjektmål 

1. Å drive kostnadseffektive barneverntjenester 

Prosjektet har gjennom det første året analysert og pekt på årsakssammenhenger og forslag 

til alternative løsninger. Dette har ført til at de tiltakene man har foreslått utredet og 

igangsatt er tjenester som både vil gi en forutsigbarhet, mindre forbruk og heve/ bevare 

kvalitet på tjenesten. Underveis i prosjektet har vi sett at ulike nivåer i kommunene har 

nærmet seg på ulike problemstillinger og at diskusjonene rundt barnevernets bruk at penger 

er mer nyansert og at barnevernlederne har fått større tillitt hos øvrige ledelse i kommunen.  

 

2. Å kartlegge og avklare fornuftige samarbeidsområder mellom kommunene og å definere 

hvilke oppgaver hver kommune selv skal gjøre og å utvikle forslag til mulige 

samarbeidsmodeller for å utnytte og utvikle ressurser, kompetanse og tiltak slik at tjenesten 

blir mer kostnadseffektiv og med forsvarlig kvalitet. 

Prosjektet har utfordret de ansatte i barneverntjenestene til å komme med forslag til 

samarbeidsområder med ovenstående målformulering. Disse forslagene er bearbeidet av 

barnevernledelsen som igjen har ført til at man har valgt 3 områder som vil gi besparelser og 

også sannsynlig bedret kvalitet og profesjonalisering.  

 

 

 

3. Å utforske suksessfaktorene bak barnevernvakta som er et vellykket etablert 

samarbeidsprosjekt i IØ. 

Barnevernvakta i Indre Østfold er tidligere evaluert å blir ansett som en god tjeneste. I 

prosjektet har man når man har utarbeidet nye samarbeidsmodeller valgt å bruke 

finansierings- og organisasjonsløsningene som utgangspunkt for et likeverdig samarbeid.  

 

4. Å utvikle systemer som gir kommunene økt kontroll over barnevernutgiftene og et likere 

utgiftsnivå på like tjenester og tiltak, ved å utvikle felles satser og innkjøpsavtaler. 

Prosjektet har initiert og fått i gang en anbudsrunde for kommunene vedr juridisk bistand i 

forhold til en rammeavtale på inntil 3,5 millioner kr. Avtalen vil antagelig både skape en 
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forutsigbarhet i forhold til prisnivå i regionen men vil kanskje også gi en lavere grunnpris pr 

time en det man har i dag.  

I forhold til innkjøp av konsulenter til saksbehandling anbefaler prosjektet at man gjør en 

felles utlysning på mindre deler at dette området etter at man har ansatt vikarer i 

vikarpoolen. Behovet for innkjøp vil da være på et veldig lavt nivå, men det vil være 

hensiktsmessig å ha en rammeavtale som sikrer en forutsigbar pris, dersom man har behov 

for å leie inn ekstern kompetanse.  

5. Å bli bedre kjent med hvordan de andre barneverntjenestene jobber. Benytte, dele og utvikle 

kompetanse på tvers av kommuner. 

Gjennom 3 felles samlinger og felles samordning av kurs og opplæring for de ansatte, har 

tjenestene blitt mer kjent med både kompetanse og arbeidsforhold. Man er blitt kjent med at 

man har forholdsvis lik fagforståelse og at man besitter nyttig kompetanse man ikke alltid 

visste at man hadde. Usikkerheten rundt om man jobber likt har i stor grad blitt minimert og 

man ser at man har mye til felles. Ikke minst har vi i perioden sett en bevegelse fra en skepsis 

til andres arbeid til større ønske om mer samarbeid 

 

6. Å skape økt bevissthet om hvordan ulike faglige vurderinger gir ulike økonomiske 

konsekvenser, slik at ledere og ansatte får en økt forståelse for årsaken til de ulike 

kommuners barnevernkostnader. 

Gjennom den dialogen som prosjektet har skapt gjennom ulike samarbeidsarenaer på ulike 

ledernivå har man sett at økonomi og fag er to forhold som alle ledd er mer oppmerksom på. 

Det er en større trygghet mellom de ulike nivåene på at ulike beslutninger inneholder større 

grad av gjennomtenkthet enn man før trodde. Fokus på økonomi er stort i ansatt og 

ledergruppene samtidig som den faglige vurderingen er blitt større hos høyere lederledd i 

kommunen.  

 

Videre framdrift 

Prosjektgruppa anbefaler at kommunene sammen med sine barnevernledere ser på behovet for å 

gjennomgå fellesopplæring innen ledelse og organisasjonsutvikling. Vi vet at de barnevernlederne 

som finnes i regionen er dyktige og kompetente fagledere, men at graden av lederutdanning er mer 

ulik. At lederne i regionen får felles utviklings og lederstøtte på samme tid, vil kunne være nyttig 

dersom man skal kunne klare å håndtere både de faglige , organisasjonsmessige og økonomiske 

utfordringene som barneverntjenestene står i. Dette gjelder både for å kunne stå i krevende 

nåsituasjoner men også for å kunne lede utviklingsprosesser på gode måter. Fortrinnsvis kan man se 

på en felles opplæring, alternativt kan felles veiledning eller annen opplæring i mindre omfang være 

aktuelt.  
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Prosjektgruppen er fornøyd med at barnevernlederne tydelig har sagt at de vil fortsette å utrede og 

se på samarbeidsløsninger videre fremover. De har allerede planlagt å utrede felles tiltaksbank. Vi 

har i høst sett at viljen til å jobbe med felles tiltak og samarbeid er stor hos barnevernlederne og de 

er svært interessert i dette. Samtidig er det slik at tiden de har til rådighet gjør at de får 

vanskeligheter med å prioritere dette arbeidet. Det som er viktig å holde fokus på, er at lederne får 

nok støtte og hjelp av sine ledere til å frigjøre tid å prioritere og organisere dette arbeidet slik at man 

får god gjennomføringskraft på dette.  

En barneverntjeneste er en svært allsidig organisasjon som både jobber tett med enklere 

problemstillinger til alvorlige hendelser i et barns liv. Utfordringen fremover blir å vekte tjenesten 

godt nok i spennet mellom å være så nær de som jobber med barna til daglig, og  å oppdage så tidlig 

som mulig i et forebyggende perspektiv,  til å være kompetent og robust nok til å sikre likebehandling 

og nødvendige tjenester til de barna som lever i den andre ytterligheten,  og under forhold hvor de 

blir utsatt for vold, rus og seksuelle overgrep.  

Indre Østfold barnevernet tilsvarer Østfold sitt nest største barnevern men klarer pr i dag ikke å 

hente ut de synergi effektene og spesialiseringen ett større barnevern kan ha. De tiltakene som vi har 

utredet og foreslått vil gi en rask gevinst i forhold til økonomisk forutsigbarhet og forsvarlige 

tjenester innenfor de aktuelle områdene. Samtidig ser vi at løsningene i mindre grad bidrar til å 

avhjelpe eller gjøre bedre bruk av den kompetansen som tjenesten har, satt opp mot nye 

utfordringer og arbeidsoppgaver for tiden fremover. Med større enheter tror prosjektgruppa at man 

for eksempel ville hatt mindre behov for bla administrering av en vikarpool og man kunne ansatt 

erfarne advokater som er til stede på kontorene hele tiden fremfor innkjøp av timer som man har i 

dag. Det hadde også gitt større mulighet for mer smidig overflytting av kompetanse til de områdene 

hvor man trenger det og man kunne brukt mer tid på barnevernfaglig utøvelse fremfor organisering 

og administrering av slike oppgaver.  

Prosjektgruppa mener derfor at man i nær fremtid  burde vurdere å utrede en eller to sammenslåtte 

barneverntjenester i regionen. 

Vedlegg: 

 

1) Utlyst anbud på juridiske tjenester 

2) Utredning forslag til organisering av felles tilsynsordning 

3) Utredning og forslag til organisering av felles vikarpool som alternativ til innkjøp av 

saksbehandler ressurser 

4) Innspill fra fellesdag i juni 14 

5) De ansatte sine forslag til fellestiltak  

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

LØPENDE OPPTAK AV BARN I BARNEHAGEN 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Per Jarle Hestnes  
 

15/951 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

07/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 19.05.2015 

42/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: Torstein Skjolden 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 
 

Hjemmelsgrunnlag 

Nasjonale føringer legger opp til at barn som fyller ett år innen 1. september og som søker om plass i 
barnehagen innen søknadsfristen til hovedopptaket har rett på barnehageplass fra nytt barnehageår, 
som starter opp i august. Konsekvensen av føringen er at barn som fyller ett år etter 1. september og 
som det søkes om barnehageplass til etter søknadsfristen må vente til påfølgende barnehageår før 
retten til barnehageplass trer inn. 

Spydeberg kommune har gått utover de nasjonale føringene ved tildeling av plass i barnehagen. 
Dette skjedde da kommunestyret fattet vedtatt om «Løpende opptak» av barn i den kommunale 
barnehagen, -, jfr. behandlingen av tertialrapporten for første tertial i 2014, den 17.6.14, - jfr. sak 
44/14.  

I barnehagen har «løpende opptak» blitt praktisert slik at barn som fyller ett år etter 1. september 
eller søker etter om plass i barnehagen etter søknadsfristen har fått tildelt plass fra den måneden 
barnet har fylt et år. «Løpende opptak» har nå fungert i snart ett år og det er derfor ønskelig å 
vurdere praksis og legge fremtidige føringer. 

Vurdering 
Spydeberg kommune er sannsynligvis en av få kommuner i landet som praktiserer opptak av barn 
etter «Spydeberg-modellen». Det bekreftes av både Fylkesmannen og Kommunenes Sentralforbund, 
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som opplyser at de ikke kjenner til lignende tilfeller. På denne bakgrunn er det ønskelig å vurdere 
erfaringene så langt og få en politisk beslutning om fremtidig praksis. 

Erfaringer så langt. 

Mange familier har benyttet seg av ordningen med «Løpende opptak». De har uttrykt stor tilfredshet 
med tildeling av barnehageplass og at de slipper å vente et helt barnehageår med å få tildelt plass i 
barnehagen til barnet sitt. Pr. dags dato er kapasiteten i barnehagen utvidet med en avdeling som 
følge av ordningen.  

I barnehagen synes også de ansatte at vedtaket om «Løpende opptak» er positivt. Spydeberg er en 
tilflytningskommune og barnehageplass er viktig for familiene som kommer til kommunen. På den 
annen side har praksisen som har vært fulgt, gjort at man stadig har måttet arbeide med å gjøre nye 
barn trygge i barnehagen. Dette har vært arbeidskrevende og til tider gjort at man føler at man ikke 
har hatt tilstrekkelig kapasitet til å følge opp de øvrige barna på avdelingen. Personalet ønsker på 
denne bakgrunn at «løpende opptak» ble gjort med et mellomrom på to til tre måneder. Erfaringer 
fra 2014 viser også et «løpende opptak» etter dagens modell er en kostbar løsning. Dette fordi 
bemanning og antall barn på avdelingen ikke alltid lar seg kjøre parallelt.  

Følgende vurderinger kan gjøres: 

Modell Fordeler Ulemper 

   

Videreføring av dagens 
praksis  
ved at barna tildeles plass  
den måneden de fyller ett år 

Spydeberg er en kommune 
med stor tilflytting og 
mange foresatte har behov 
for barnehageplass til 
barnet/barna 
 
 
Foresatte er tilfreds med 
dagens ordning siden 
barna får raskt plass 
 

Tilvenning av i de unge barna i 
barnehagen er ressurskrevende 
og gjør at det til tider er 
krevende å følge opp både de 
nye barnas behov og barna 
som allerede har 
barnehageplass 
 
Kan være en kostbar løsning, 
fordi det ikke alltid er mulig å 
balansere bemanning og antall 
barn på avdelingen 
 

Opptak av barn som ikke har 
rett på plass foretas hver 
annen måned: 
oktober -  
desember - februar - april 
 
 

Foresatte får plass til barn i 
barnehagen - selv om de i 
følge nasjonale føringer 
ikke har denne retten 
 
Løsningen vil lette arbeidet 
med å gjøre nye barn 
trygge i barnehagen - 
samtidig som man skal 
møte alle barnas behov 
 
Løsningen kan lette 
arbeidet med å balansere 
bemanning og antall barn i 
barnehagen 

Foresatte må vente til barnet 
er ett år og en til to måneder 
før det innvilges plass i 
barnehagen 
 
 
Kan fortsatt være en mindre 
god økonomisk løsning, fordi 
det kan være noe vanskelig å 
balansere bemanning og antall 
barn på avdelingen 
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Opptak av barn som ikke har 
rett på plass tilnærmet 
kvartalsvis: 
oktober - januar - april 
 

Foresatte får plass til barn i 
barnehagen - selv om de i 
følge nasjonale føringer 
ikke ha denne retten 
 
God løsning i forhold til å 
balansere bemanning og 
antall barn i barnehagen 
 

Opptak av barn foretas noe 
sjeldnere enn dagens praksis, -
men ordningen er bedre enn 
de nasjonale bestemmelsene 
 

«Løpende opptak» avsluttes 
 
 

Nasjonale føringer følges 
ved tildeling av 
barnehageplass 
 
Gir best økonomisk 
oversikt  

Familier som ikke har rett på 
barnehageplass må vente til 
neste barnehageår for å få 
innvilget plass - med mindre  
noen barn slutter i barnehagen 

 

Når det gjelder «løpende opptak» i den kommunale barnehagen, er det viktig at det er et balansert 
forhold mellom barn i barnehagen og bemanningen. Det begrunnes med at en ubalanse vil være en 
kostbar løsning, som utløser ekstra driftstilskudd til de fire ikke-kommunale barnehagene som skal  
ha sin del merkostnaden  i følge forskrifta av likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager.    
I praksis betyr dette at i fall den kommunale barnehagen anvender 100’ kroner - så vil dette kunne 
utløse 3-400’ kroner til de ikke kommunale barnehagene 

Når det gjelder «løpende opptak», er dette noe de ikke-kommunale barnehagene også kan gjøre -  
hele året - om det er ledighet og dette lar seg gjøre i forhold til bestemmelsene i barnehageloven   
om lekeareal pr. barn og forholdet mellom barnetall og antall barnehagelærere. Pr. dags dato er det 
gitt plass til 14 barn i den kommunale barnehagen, som følge av ordningen med «løpende opptak». 
 
Konklusjon 
«Løpende opptak» har vært praktisert i barnehagen i en periode og man har høstet erfaringer. På 
denne bakgrunnen legger Rådmannen saken frem til politisk behandling for å få bekreftelse på 
ønsket praksis.   

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. <«Løpende opptak» av barn til den kommunale barnehage videreføres 
2. Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 

· november:                     barn som fyller ett år i perioden september - oktober -       
november 

· februar:                      barn som fyller ett år i perioden desember - januar - februar  
· mai:                     barn som fyller ett år i perioden mars- april - mai  
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Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 07/2015 
 

KOOK - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
 
Fellesforslag fra komiteen: 
 
Opptak av barn i barnehage: 
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 
 
November: barn som fyller ett år i perioden september , oktober, november 
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar 
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai som pkt 2. 
 
VOTERING:  
 
Rådmannens pkt 1: en stemme for (Frode Melum) . Forslaget falt. 
 
Fellesforslag fra komiteen fikk seks stemmer (mot Frode Melums stemme) og er vedtatt. 
 

 
 

KOOK - vedtak: 
Endelig innstilling til kommunestyret:  
 
Opptak av barn i barnehage: 
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 
 
November: barn som fyller ett år i perioden september, oktober, november 
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar 
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai  
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Saken gjelder: 

Etter at sak om felles brannvesen i Indre Østfold fikk ulik status i kommunene høsten 2014, legges 
det frem et tilleggsforslag til modell for felles brannvesen, med selskapsavtale, budsjett- og 
økonomiplan.  

 
Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Prosjektgruppen leverte første forslag til modell for felles brannvesen den 15. august 2014. Den 
påfølgende behandlingen i kommunestyrene gav følgende resultat: 

1. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag til felles 
brannvesen. 

2. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av nærmere dialog mellom kommunene 
3. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget som ble 

oversendt.  

Generelt stilte kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid. Ordfører i Askim tok 
derfor initiativ til dialog for å finne en vei videre. Det førte til at rådmennene fikk i oppdrag å gjøre en 
nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til kostnadsramme og organisering, 
herunder kostnadseffektivitet og faglig kvalitet. Det ble trukket inn en ekstern brannfaglig ressurs til 
å vurdere prosjektets levering, samt gi sine anbefalinger. 

Gjennomgangen resulterte i at prosjektgruppen fikk i oppdrag å levere et tilleggsforslag, dog innenfor 
opprinnelig mandat. Det betyr at vaktberedskapen i hver kommune vil være som i dag. Følgende 
alternativer for organisering skulle utredes: 
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1. Samling av alle brannfaglige dagfunksjoner i Askim. 
a. Tilpasning av Askim brannstasjon 

2. Samling av hele forebyggende avdeling, samt brannsjef, i Eidsberg eller Spydeberg. 
Administrativ beredskap blir i Askim. 

a. Tilpasning av Eidsberg brannstasjon, eller 
b. Tilpasning av Spydeberg/Hobøl brannstasjon 

 

Prosjektgruppen ble utvidet med sekretærene for faggruppene, samt rådmannen i Skiptvet.  

I samarbeid med eiendomsavdelingene i de tre kommunene Spydeberg, Askim og Eidsberg har det 
blitt utarbeidet ombyggingsprospekter med kostnadsoverslag for de tre stasjonene. På grunnlag av 
ombyggingskostnadene og leiekostnader, vil løsningene for Eidsberg og Spydeberg være rimeligst og 
årlig ligge 5-600 000 lavere enn Askim. 

Prosjektgruppens foreslår å samle ledelse, tilsynspersonell og feiere i Eidsberg. Dagberedskapen i 
Askim suppleres med to beredskapspersoner.  

Prosjektgruppens anbefaling i vedlagte tilleggsforslag kan oppsummeres på følgende måte: 

· Ut ifra politiske tilbakemeldinger vil det være riktig å velge et rimelig alternativ. I et 
fremtidsperspektiv, med strukturelle endringer av brannvesenet, er det klokt å begrense 
investeringskostnaden for dagens modell. 

· Man ser ikke direkte driftsmessige konsekvenser ved å samle alle avdelingene i Askim, som evt. 
kunne oppveie for kostnadsforskjellen. 

· Foreslått løsning vil kreve at brannsjefen er bevisst på kulturbygging og samhandling mellom 
avdelingene. Prosjektgruppen forutsetter da at avdelingsleder beredskap har kontor sammen 
med øvrig ledelse, slik at koordinering og dialog mellom avdelingene kan ivaretas. 

· Løsningen mellom Eidsberg og Askim er både prismessig gunstig og imøtekommer mye av den 
prinsipielle tenkningen som ble vektlagt i det opprinnelige forslaget.  

· En gjennomføring nå er av stor betydning for et best mulig grep om brann- og redningsarbeidet 
i de involverte kommunene sett under ett. 

Foreslått løsning reduserer 3 % pr. utgiftspost, i forhold til opprinnelig forslag, bortsett fra på lønn. 
Administrasjon og feier er redusert med til sammen 2 årsverk. Inntektsmessig er budsjettet justert 
særlig i forhold til forventet inntekt for unødige utrykninger. Ut over etableringskostnadene, ventes 
ingen nevneverdige endringer på drift eller investering i første økonomiperiode. Hjemmelsgrunnlag 
 

Vurdering 
 

 Faglige forhold 

Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold er etablert gjennom en forventning om at et felles 
brannvesen vil gi bedre kvalitet på tjenestene, bedre utnyttelse av investerte midler og innsparinger 
på sikt. Kvaliteten på det forebyggende arbeidet vil kunne bli enda bedre, noe den opprinnelige 
rapporten dokumenterer. Kvaliteten ved interkommunale brann- og redningsvesen er generelt bedre 
enn de kommunale, og kvaliteten øker med antall innbyggere som brannvesenet dekker. Videre er 
det målbart at brann- og redningsvesen med egen forebyggende avdeling har bedre resultater med 
det forebyggende arbeidet. 

Innen beredskap ser man blant annet bedre muligheter for å håndtere større hendelser, overordnet 
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flåtestyring og spesialisering. En hensiktsmessig fordeling og bruk av utstyr og personell vil kunne gi 
både faglige og økonomiske nytteeffekter. DSB har gjennom «brannstudien» pekt på behovet for en 
kvalitetsøkning i brann- og redningstjenesten i Norge, og argumenterer for at større organisatoriske 
enheter er løsningen på dette.  

Brannvesenene i Indre Østfold har ved tilsyn fra DSB i 2013 fått følgende anmerkning: «Samarbeid. 
Kommunen må søke samarbeid med flere kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i 
regionen. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et større fagmiljø som er 
mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt 
samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det brannforebyggende arbeidet.» Dette er så langt ikke 
formulert som avvik, men likevel et forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å 
påpeke. 

Som en vesentlig forutsetning for tilleggsforslaget, er det lagt til grunn at feiere og tilsynspersonell 
skal samlokaliseres. Ny forskrift er under utarbeiding; feierne vil få andre arbeidsoppgaver som vil 
innebære en tettere kobling med tilsynspersonellet. Det legges opp til en risikobasert vurdering på 
utsatte grupper, og at disse gruppene får en videre brannforebyggende oppfølging. Feiertjenesten vil 
trolig få et mer brannforebyggende rettet fokus. Det vurderes derfor som et vesentlig grep å 
samlokalisere hele brannforebyggende avdeling. 

Beredskapspersonell, som skal jobbe med beredskapsplanlegging og øvelser, samhandling med andre 
beredskapsaktører og kompetanseutvikling, plasseres sammen med dagberedskapen i Askim. Den 
lokale beredskapen ved hver enkelt stasjon er opprettholdt og videreført som i dag. 

En større samling av faggruppene hensyntar de anbefalinger som er gitt gjennom den eksterne 
gjennomgangen. Den faglige utvekslingen ville ha vært mest fleksibel med en modell der både 
beredskap og forebyggende avdeling er samlet. Ved en delt løsning kan man imidlertid styrke 
beredskapsinnsatsen ved og ut ifra en annen lokalisering. Når det nå skisseres en løsning med 
forebyggende avdeling på ett sted og beredskap ett annet sted, må den nye organisasjonen være 
bevisst på organisering og planlegging for å oppnå de fordelere man ville hatt av samlokalisering. 

En delt løsning gir altså generelt noe mer ledelsesutfordringer. Alle store brannvesen, som har flere 
bemannede stasjoner, må håndtere utfordringen med å skape enhet i brannvesenet. Dette hindrer 
ikke brannvesenet i å søke sammenslåing og større distrikter.  

 

Økonomi 

Prosjektgruppen har lagt vekt på å holde felles brannvesen innenfor dagens kostnadsramme, slik det 
er formulert i prosjektdirektivet fra begynnelsen, og slik forventningen er gjentatt i to av 
kommunestyrenes behandlinger. Man har derfor ikke sett muligheten for å redusere budsjettet i den 
grad at det økonomisk kan forsvares å samle alle dagfunksjoner under samme tak.  

I budsjettet er det allerede tatt ut en effekt ved å legge opp til at de beredskapsmenn som jobber på 
heltid (4 + 2) skal til sammen utføre 1 årsverk forebyggende arbeid. Andre kvantitative besparelser 
ved samlokalisering vil være marginale. Når det likevel er gode grunner for å samle tjenestene, ser 
man at befolkningsutviklingen i Spydeberg/Knapstad og Mysen vil fremtvinge krav om dagberedskap 
innen en 10-15 års periode. Det vil da være tid for å omstrukturere brannvesenet og investere i en 
heldøgns stasjon sentralt i regionen langs E-18. Man finner derfor grunn til å holde investeringene i 
dag nede. 

Den foreslåtte modellen presenterer en administrativ brannfaglig bemanning som er redusert fra 
10,3 til 9,3 årsverk. Reduksjonen gjelder antall beredskapspersoner som skal jobbe med 
beredskapsplanlegging, samhandling med andre beredskapsaktører og kompetanseutvikling. Selv om 
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det tas bort 1 årsverk, oppnås ikke reduserte lønnskostnader sammenliknet med forrige budsjett. 
Dette forklares med at man i forrige runde benyttet for lav sjablong i lønnsberegningen og det ble 
ikke tatt høyde for kostnader til to brannsjeflønninger og lønn til varabrannsjef. Feiertjenesten 
reduseres fra 9 til 8 mann. Dette medfører reduserte feieravgift med 6-7 % fra forrige oppsett. 

Budsjettet er basert på regnskapene fra det enkelte brannvesen. Det er også gjort et arbeid for å 
synliggjøre og ta med eventuelle skjulte kostnader. I de fleste kommunene i brannprosjektet er det 
funnet avvik på antall årsverk knyttet til administrative brannfaglige funksjoner. I enkelte tilfeller er 
dette en åpenbar mangel. I andre tilfeller er funksjonen tillagt en annen kommunal stilling uten at tid 
bruk til brannfaglige oppgaver er dokumentert eller fremkommer i brannvesenets regnskap. Dette 
representerer i så måte et skjult kostnadsbilde, som nå kommer til syne og som forholdsmessig vil 
påvirke den enkelte kommunes utgifter overfor et felles selskap. 

Besparelser på sikt vil dreie seg om naturlig avgang/reduksjon av personell som deltar i overordnet 
vaktfunksjon, og lavere investeringskostnader. Det forutsettes at nytt felles brannvesen jobber videre 
med utalarmeringsrutiner og intern organisering for rasjonell og effektiv drift.  Det forventes en 
generell økning på inntektssiden i form av salg av tjenester, kurs og produkter. 

Når vi kommer til innsparinger på investeringssiden, kan selskapet tilpasse bilparken til det som 
anses som mest hensiktsmessig. I stedet for å investere i store mannskapsbiler, kan man velge 
mindre og hurtiggående biler, med moderne slukkeutstyr, som en førsteinnsats. Ut ifra den 
utstyrspark som kommunene har i dag, ventes ikke store investeringer de nærmeste årene.  

Lokale forhold 

I budsjett- og økonomiplan er det tatt høyde for alle kostnader og inntekter. Når man her skal 
fremstille de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, er følgende forutsetninger lagt til 
grunn: 

· Husleie med FDV er fastsatt etter en felles norm, for å synliggjøre utgiften for selskapet og 
totalt sett fremstå som et 0-sumsspill for kommunene i forhold til faktisk arealbruk. 

· Kapitalkostnaden/inntekten (resultatet av inn- og utbetaling stort utstyr) er satt opp for seg. 

Opplevd resultat beskriver hvordan nytt felles brannvesen påvirker 2016 budsjettet for Spydeberg og 
Hobøl kommuner. Av hensyn til sammenlikningen med opprinnelig forslag, er det benyttet tall for 
2015 i prosjektgruppens oppsett. Ved innarbeidelse i kommunens budsjett for 2016, må det derfor 
tas høyde for lønn- og prisvekst. 

 

For Spydeberg og Hobøl vil tallene samlet se slik ut:  

Budsjettresultat   -445 529 

Resultat av inn- og utbetaling, stort utstyr -13 935 

   Sum -459 464 

      

Avvik/skjult, lønn   746 874 

Effekt, kjøp av brannsjef   -204 558 

  Sum 542 315 

      

Opplevd resultat   82 851 

Budsjettet viser at Spydeberg og Hobøl kommuner får et positivt resultat ca. 445 000 kroner. I tillegg 
vil kommunene årlig de neste 10 år få ca. 14 000,- mer tilbake en det som betales inn for å håndtere 
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kapitalutgiftene for stort utstyr. 

Regnskapsgjennomgangen har vist at Spydeberg og Hobøl brannvesen i 2013 hadde avvik på 
lønnskostnader på 119 000,-. Beløpet er beregnet på grunnlag av avvik fra 
dimensjoneringsforskriftens krav. Skjulte lønnskostnader var på 156 000,-. Dette er lønnskostnader 
fra forebyggende avdeling som er lagt på feierbudsjett.  

I tillegg til avvik og skjult kostnad, rommer beløpet i tabellen på 746 874 (2015-tall) også den reelle 
kostnaden til brannsjef, som Spydeberg og Hobøl ville ha hatt dersom de skulle ansatt brannsjef selv 
(429 000,- i 2013-tall). Brannsjeftjenesten kjøpes i dag av Askim (204 558,- i 2015-tall). Denne 
kostnaden trekkes derfor fra i dette regnestykket.  

Det opplevde resultatet for Spydeberg og Hobøl, ved å gå inn i et felles brannvesen, er en kostnad på 
ca. 82 000,-. Denne summen er 2/3 av hva kommunene må ut med for å lukke avviket som et fortsatt 
Spydeberg/Hobøl brannvesen (119 000,- x lønns- og prisvekst på 3 % over 2 år = 126 247). 
Kostnadsmessig er derfor fellesløsningen rimeligere enn dagens samarbeidsløsning. 

 

Andre forhold 

I det driftsforberedende arbeidet må det gjøres avtaler om både husleie, teknisk vakt (gjelder to av 
kommunene), sambruk av utstyr og ordninger for deltidsmannskaper som er ansatt i kommunene. Et 
generelt prinsipp er at den praksis som har vært skal videreføres, så fremt ikke regnskapsoppsettet 
fra den enkelte kommune er basert på noe annet. 

Indre Østfold Brann og Redning IKS vil få nærmere 120 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Det betyr at 
et flertall av de ansatte kan kreve at inntil en tredjedel men minst to, av styrets medlemmer med 
varamedlemmer velges av og blant de ansatte (IKS-lovens § 10). Når styret skal bestå av 7 eiervalgte 
medlemmer, kan 2 ansatte bli innvalgt i tillegg. 
 
Konklusjon 
 
Faglig sett er det tungtveiende grunner for å slå sammen brannvesenene i Indre Østfold. I fremlagte 
forslag er det funnet en hensiktsmessig løsning innenfor dagens brannstasjonsstruktur, som 
forventes å gi effekter innen forebygging, feiing og beredskap.  

Selskapet vil oppfylle kravene til dimensjonering med en lavere bemanning enn det kommunene har 
krav til hver for seg. Ressurser til merkantile tjenester og IKT skal være lagt på et minimumsnivå, og 
det blir kommunenes utfordring å finne motsvarende besparelser.  

Det er funnet løsninger for kostnadsfordeling som skal være rettferdige mot dagens utgiftsnivå for 
det enkelte brannvesen. Videre er det laget hensiktsmessige ordninger for selskapets egenkapital, og 
det er sørget for en tilbakebetaling av de anleggs- og omløpsmidler som den enkelte kommune 
overfører til selskapet. Kommunene vil oppleve kostnadsbildet forskjellig ut ifra sine forutsetninger: 
Ulike verdier i anleggsmidler og varierende regnskapsmessige avvik. 

Nytt felles brannvesen blir bedre og rimeligere enn om kommunene skulle ha oppfylt 
dimensjoneringsforskriften hver for seg. Ved foreslått løsning vil alle kommuner vil få et lovlig 
godkjent brannvesen. Indre Østfold Brann og Redning IKS anbefales som felles organisering av 
brannvesenet i Indre Østfold. 

 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
· Spydeberg kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, med oppstartsdato 1. januar 2016. 
· Spydeberg kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for 

Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og økonomiplan. 
· Spydeberg kommune velger ……………………………..  og ………………………… som faste 

medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som 
varamedlemmer velges …………………………… og ……………………………… . 

· Spydeberg kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 
behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015. 

· Spydeberg kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med 
representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen 
skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

 

 
 
 
Formannskap - 47/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
Forslag fra Fremskrittspartiet:  
 
1. Spydeberg kommune vedtar ikke vedlagte selskapsavtale. 
2. Befolkningsutviklingen i Spydeberg/Knapstad tilsier at dagens samarbeid opprettholdes. 
 
VOTERING: To for (Birgitta Grimeland og Gunnar Espelid (FRP)) og resten mot.  
 
3. I et fremtidsperspektiv vil vi jobbe for at alle brannvesenets faste stillinger (forebyggende avdeling, 
ledelse, beredskap) samles et sted.  
 
VOTERING: Enstemmig  som foreslått av Fremskrittspartiet.  
 
2. Rådmannens innstilling:  
 
VOTERING: To mot (Birgitta Grimeland og Gunnar Espelid (FRP)), resten for og forslaget vedtas.  

Innstilling til kommunestyret: 
 

 
 

FS - vedtak: 
· Spydeberg kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, med oppstartsdato 1. januar 2016. 
· Spydeberg kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for 

Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og økonomiplan. 
· Spydeberg kommune velger Knut Espeland  og Morten Strande som faste medlemmer i 

representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

John Dokken og Sigmund Lereim. 
· Spydeberg kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015. 
· Spydeberg kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med 

representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen 
skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

· I et fremtidsperspektiv vil vi jobbe for at alle brannvesenets faste stillinger (forebyggende 
avdeling, ledelse, beredskap) samles et sted.  

 

 
 
 

Vedlegg: 
Budsjett og økonomiplan 29.04.15 
Indre Østfold - vurdering 
Romprogram brannstasjon 26.01.15 
Selskapsavtale, IØBR IKS. 29.04.15 
Taksert utstyr 09.07.14 
Tilleggsforslag 29.04.15 doc 
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1.0 NØKKELTALL 2015 

1.1. ÅRSBUDSJETT 

Hovedtall for Indre Østfold Brann og Redning IKS
1
: 

Helårsbudsjett 2015 

Utgifter Aug. 2014 Mars. 2015 

Lønn 26 420 000 26 590 000 

Kontor og forbruksmateriell 960 000 930 000 

Opplæring 710 000 640 000 

Transport og avgifter 1 805 00 1 750 000 

Utstyr og vedlikehold 885 000 850 000 

Serviceavtaler 610 000 520 000 

Div. drift/tjenester 5 100 000 4 680 000 

Kjøp fra kommuner/andre 625 000 410 000 

Finansutgifter 2 530 000 2 070 000 

Sum utgifter 39 645 000 38 440 000 

 

Inntekter 

Salg av varer og tjenester -510 000 -525 000 

Avg.pl. Salg, høy sats -1 310 000 -1 540 000 

Refusjoner -2 265 000 -2 295 000 

Sum inntekter -4 085 000 -4 360 000 

  

Samlet sum 35 560 000 34 080 000 

 

1.1.1 BUDSJETTKOMMENTARER 

For beregning av budsjett er følgende lagt til grunn:  

REGNSKAP 2013 

Prosjektet har gjort et arbeid for å avdekke driftskostnader- og inntekter for det enkelte brannvesen. For lønn er deflator på 3 % 
som sist benyttet for 2 år. For øvrige utgifter er deflator benyttet for 1 år, hvilket betyr en reduksjon på min. 3 % pr. budsjettpost. 
Dette innebærer en forventet innsparing. Dette kan ses som en oppfølging av det som for 2015 er forventet av de øvrige IKSene

2
.   

Som i det opprinnelige budsjettet er ikke feiertjenesten regnet inn, da dette er eget regnskap etter selvkost. En del av 
felleskostnadene er lagt på feieravdelingen. 

REGNSKAPSMESSIG AVVIK 

Prinsippene er uendret fra første rapport: I henhold til dimensjoneringsforskriften skal hver kommune ha et visst antall årsverk i 
administrative og forebyggende funksjoner, basert på innbyggertall. Der sådanne lønnskostnader ikke fremkommer i 
brannvesenets regnskap, har gruppen stipulert en kostnad etter dimensjoneringsforskriftens krav, med lønnskostnader etter 
sjablong. 

Der det i dag kjøpes og selges brannsjef-tjenester, er inntekt og kostnad trukket ut og erstattet med lønnskostnader etter 
sjablong. Dette er gjort for at ikke effekten skal tas ut før brannvesenet sees under ett. 

                                                                 

1 Feiertjenesten er beregnet etter selvkost og er ikke inkorporert i budsjettet. 
2 Jf. vedtak i representantskapsmøter 24.10.15 
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AUGUST 2014 (TEKST FRA RAPPORTEN) ENDRING, MARS 2015 ENDRING, BELØP 

LØNNSKOSTNADER 

I 2013 var lønnskostnadene til beredskap 17 929 211,-
3
. Dette er 

videreført i budsjettet med justering av tall for 2015. 
Lønnskostnader til administrasjon og forebyggende er beregnet til å 
ligge i underkant av 6,9 millioner kroner. Felles modell ligger her 
inne med 10,3 årsverk + inntil 1 årsverk merkantil stilling. 

I budsjettet er det lagt inn totalt 600 000,- for harmonisering av 
lønn: 100 000,- i personsøkertillegg; 400 000 i kompensasjon for 
utrykning; 100 000 i lønnsjustering for administrativt brannfaglig 
personell. Dette tar høyde for tilpasning av lokal særavtale og 
justering av lønnsforskjeller, ref. trygghetsavtalen. 

Som for andre brannvesen belastes feiertjenesten for deler av det 
administrative apparatet. Dette er lagt inn som interne overføringer 
under refusjoner. 

 

Lønnskostnader til administrasjon og 
forebyggende etter dagens krav for 
enkeltstående brannvesen er beregnet 
til å ligge på ca. 8,5 mill. i 2015.  

I nytt budsjett er administrasjonen 
redusert med 1 årsverk til 9,3 + inntil 1 
årsverk merkantil stilling, som til 
sammen utgjør 7,1 mill. Harmonisering 
av lønn er beregnet til ca. 470 00,- 

I nytt budsjett er imidlertid 
lønnskostnadene økt. Det forklares 
med at det ble brukt for lav sjablong 
ved sist beregning, og at det ikke ble 
tatt høyde for at lønnsnivået til 2 
brannsjefer og 1 varabrannsjef skal 
videreføres i nytt felles brannvesen. 

170 000 

KONTOR OG FORBRUKSMATERIELL 

Uendret i forhold til foreliggende regnskapsmateriell. Uendret.  -30 000 

OPPLÆRING 

Det legges til 100 000,- for kurs i administrasjon og ledelse. Kurspost som ble lagt til halveres. -70 000 

TRANSPORT OG AVGIFTER 

Det er i beregningen av strøm og fyringsutgifter beregnet en 
gjennomsnittlig kostnad på 200,-/kvm pr år. Dette er utgifter som 
kommunene har i dag. 

Uendret. -55 000 

UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

Det forutsettes at kommunene kontinuerlig har gjort nødvendige 
utskiftninger av utstyr som personlig verneutstyr, røykdykkerutstyr, 
vaskemaskiner, tørkeskap, kompressorer etc. slik at dagens rammer 
kan opprettholdes. En mindre sum (5000,-) er satt av til å utarbeide 
og bytte ut emblemer på visittkort og klær. 

Fjernet ekstra påslag på 5000,-.  -35 000 

SERVICEAVTALER 

Renholdsutgifter kommer i tillegg til husleie og settes til 300,- pr. 
renholdt kvm, renholdsartikler inkludert. Vognhallen rengjøres av 
beredskapspersonalet. 

Det inngås leasingavtale for multifunksjonsmaskiner ved de tre 
bemannede stasjonene. 

Kostnader til bedriftshelsetjeneste er beregnet etter særskilte regler 
for brannmannskaper. Det gjelder blant annet fornyelse av 
førerkort, helsesjekk og vaksiner. 

Person- og ulykkesforsikringer utgjør 177 400,-. 

Flere av utgiftspostene som ligger under dette avsnittet er skjulte 
kostnader som kommunene har i sine regnskaper i dag. 

Leasingavtaler løses innenfor 
budsjettrammen. 

Bedriftshelsetjenesten ligger inne i 
regnskapene i dag, og er tatt ut (dvs. 
ikke duplisert). 

 

-90 000 

DIV. DRIFT/TJENESTER 

Under dette avsnittet ligger ABØ – deltakeravgift som er fastsatt KOMTEK er i sin helhet satt på -420 000 

                                                                 

3 Alle lønnskostnader i dokumentet er oppgitt inkl. sos. avg. 
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etter innbyggertall. Kostnader til oppkobling av kommunale bygg og 
refusjoner fra ABØ er holdt utenfor budsjettet til brannvesenet.  

Det inngås husleieavtaler med de lokale brannstasjoner, der 
leieprisen fastsettes etter selvkost. Se for øvrig pkt. 6.1.1. 

I lisenser for dataprogrammer er det beregnet en total årlig utgift 
på ca. 170 000,-. Det dreier seg om Citrix (kontorløsning), Microsoft 
+ Gatsoft (grunnpakke) + KOMTEK (feiere). KOMTEK alene koster 
80 000,- men her får kommunene samlet 35 000 mindre på sin 
KOMTEK-regning. Halvparten av lisenskostnadene er belastet 
feierne. 

feierbudsjettet. 

I opprinnelig budsjett vurderes 
husleiepris å være noe høy. Kvm. pris i 
nytt forslag er justert ned med 20 %.

4
 

Ombyggingskostnader og husleie er 
redusert etter fordeling med feier. 

KJØP FRA KOMMUNER/ANDRE 

Lønn og regnskapstjenester kjøpes. Med utgangspunkt i 
sammenliknbare tjenesteytingsavtaler, anslås kostnaden å ligge på 
650 000,- årlig. 

Indre Østfold Data har levert et tilbud på 115 200,- til årlige 
driftsutgifter til kontorløsning. Faggruppe for forebyggende ser det 
som en nødvendighet å ha kontorløsning med kalendertilgang til 
samarbeidspartnere i kommunene, for effektiv møteplanlegging. 

Omkring halvparten av kostnadene til tjenesteytelse legges på 
feierbudsjettet. 

Sammenliknet med tilsvarende 
tjenesteytingsavtaler for 
brannselskaper (Nordre Follo 
Brannvesen IKS og Søndre Follo 
Brannvesen IKS, henholdsvis 190 000,- 
og 70 000,-), forventes det at kontrakt 
for lønn- og regnskapstjenester ikke 
overskrider 300 000,- pr. år. 

-215 000 

FINANSUTGIFTER 

Nedbetaling av ombyggingskostnader ved Eidsberg og 
Spydeberg/Hobøl avtalefestes.

5
 Kostnader for ombygging av 

stasjonene er foreløpig beregnet til henholdsvis 1 350 000 og 1 400 
000. Ombygging av Spydeberg og Hobøl brannstasjon er utgiftsført 
på feierbudsjettet.  

Biler og båter som overføres til selskapet er prissatt etter 
markedspris. Dette er omgjort til lån som betales tilbake til 
kommunene. Kommunene skyter også inn et kapitalinnskudd ved 
oppstart, for å sikre en viss likviditet, som skal betales tilbake. Totalt 
utgjør dette 20 millioner kroner, som betales tilbake som serielån 
over 10 år.  

Innskutt kapital (omløpsmidler) 
reduseres med 2,5 mill.  

Ombyggingskostnader er flyttet til div. 
drift/tjenester. 

-460 000 

INNTEKTER  

De lokale brannvesenet har i dag ulike inntektskilder, og man ser 
også flere inntektsgivende muligheter for et felles brannvesen. 
Beredskapsgruppen har utarbeidet en utførlig liste over dette. 

En del av inntektene vil komme av salg til eierkommunene; dette er 
tjenester som i dag ikke er inntektsført. Det forventes en økning i 
inntekter, men nytt felles brannvesen vil måtte jobbe med å 
systematisere inntektsgivende arbeid. Med bakgrunn i ROS-analyse 
og dagens faktureringspraksis, er det i budsjettet kun lagt inn en 
økning i inntekt på unødige utrykninger på 500 000,-. 

Deler av kostnadene til administrasjon (40 % brannsjef, 40 % 
avdelingsleder forebyggende og 70 % merkantil, som tilsvarer 
925 000,-) finansieres av feiertjenesten. Dette er lagt inn budsjettet 
som intern overføring.  

Antall unødige utrykninger er iflg. felles 
ROS-analyse høyt. Vi foreslår derfor en 
høyere inntekt her enn i opprinnelig 
budsjett (øker antall med 50). 

Vi må forvente at nytt felles 
brannvesen kan genere noe mer 
inntekt enn lokale brannvesen hver for 
seg.  

Avdelingsleder forebyggende og 
merkantil ressurs er begge fordelt likt 
(50/50) mellom ordinært budsjett og 
feierbudsjett. 

-275 000 

                                                                 

4
 I budsjettet estimeres en pris på 400,-/kvm pr år for vognhall, verksted og trimrom, og 800,-/kvm for service- og 

administrasjonsfasiliteter. Fellesarealer settes til 200,-/kvm. 
5
 Budsjettet tar høyde for en 10-årig nedbetalingsplan, med kommunalbankens flytende rente på 2,25. Det legges til grunn at 

representantskapet fastsetter både husleieavtalenes varighet og nedbetalingstid for ombyggingskostnadene i høstens 

budsjettmøte. 
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1.1.2 OPPSUMMERING 

 

Oppsummert vil kommunene i et felles brannvesen kunne redusere antall årsverk brannfaglig administrativt 
personell, enn hva som er kravet enkeltvis. Harmonisering av lønn, merkantile tjenester, drift av IKT, samt 
ombygging

6
 representerer kostnadsøkning. Ordningen med tilbakebetaling av innskutt kapital medfører økte 

rammer for selskapet.  
 
Revidert budsjett er nesten 1,5 million kroner lavere enn det opprinnelige forslaget. Generelt er det gjort et grep ved 
å kutte utgifter tilsvarende en kommunal deflator på 3 % for et år. Dessuten er det gjort nedjusteringer av poster 
som kapitalinnskudd og husleie. Det forventes en generell økning på inntektssiden i form av salg av tjenester, kurs 
og produkter, samt at inntekt for unødige brannalarmer er gitt en realistisk sum. 
 
 

1.2 FEIERTJENESTEN 

Gjennom forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal kommunene gjennomføre kontroll og feiing av 
ildsteder. Dette kan utføres av kommunens egen feier eller ved kjøp av tjenesten av eksterne. Ved selskapsdannelse 
vil de deltagende kommuner forplikte seg til å kjøpe tjenesten av IKSet. 

Feiertjenesten er selvfinansiert og alle utgifter skal dekkes av årlig feiegebyr.   

Bemanningen forslås redusert fra ni til åtte feiere inkl. leder og lærling. I tillegg kommer kontorfunksjon. 

Det er pr dato forskjeller både i beregning av feiegebyr og størrelse på feiegebyret. Det må gjøres endringer i dette 
slik at en får en enhetlig beregning. IKSet vil tilby lik pris til de deltagende kommuner.  

Fakturering bør skje på forskudd, kvartalsvis, og avregnes årlig etter antall gjennomførte feiinger og tilsyn. IKSet bør 
også gis mulighet til å vurdere salg av tjenesten til andre kommuner enn de som er med i selskapet. 

Regnskap for 2013 viser at noen kommuner kjører med underskudd og noen med overskudd. Dette er IKSet 
uvedkommende. 

Revidert budsjett for 2015 gir følgende feieravgifter  

Likt  332,- (Mot gjennomsnittlig 388,- i 2013. Redusert fra 354,- i opprinnelig budsjett.)  

Differensiert 442,- (Mot gjennomsnittlig 518 i 2013. Redusert fra 471,- i opprinnelig budsjett.) 

Da er det ikke beregnet overskudd for opparbeidelse av fondsmidler.  

 

 

1.3 INNSKUTT KAPITAL 

Hver av deltakerkommunene forplikter seg til å overføre alle eiendeler (utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, 
kjøretøy og liknende) som eies eller disponeres av brannvesenet på etableringstidspunktet. 

Kommunene skal kontinuerlig ha oppgradert mindre utstyr, og det vurderes at det enkelte brannvesen går inn i 
selskapet med temmelig lik kvalitet på dette. Når det gjelder stort utstyr, som biler og båter, er kommunene ulikt 
rustet. Styringsgruppen besluttet derfor at verdien på stort utstyr skal omgjøres til lån, som selskapet betaler tilbake 
til kommunene. Dette er derfor blitt taksert etter markedspris.  

Prosjektgruppen påpeker at summene ikke reflekterer bruksverdien av kjøretøyene, men skal forholdsmessig danne 
grunnlag for hva den enkelte kommune får betalt tilbake. Ordningen får betydning for selskapets kapitalutgifter, og 
dermed økte budsjett. 

                                                                 

6
 Ombyggingskostnaden av Eidsberg brannstasjon er beregnet til 3 173 000. Oppussing av kontorer for beredskapspersonell i 

Askim kommer på 81 340,-. Dersom ombyggingskostnadene blir høyere enn først beregnet, forutsettes det at kommunen selv, 
som vertskap, håndterer denne merutgiften. 
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Ved siden av innskutt kapital som anleggsmidler, skal også kommunene gjøre et innskudd som dekker behovet for 
investeringer første året. Dette beløpet er satt til 1 322 000, slik at det samlede lånebeløpet (anleggsmidler og 
omløpsmidler) er på 17 500 000.  

Innskuddsbeløpet er redusert etter innspill fra andre IKS, fordi man ved forskuddsvis innkreving av kostnadene til 
enhver tid vil ha tilstrekkelig likviditet. 

Tabell over innskutt kapital og hva kommunene vil få tilbakebetalt: 

Kommune Verdi av utstyr Kapitalinnskudd Lånebeløp Utlånsandel Tilbakebetaling 

Askim 6 535 667 391 312 6 926 979 39,58 848 555 

Eidsberg 3 757 000 258 187 4 015 187 22,94 491 860 

Spydeberg 1 718 833 141 057 1 859 890 10,63 227 837 

Hobøl 1 718 833 141 057 1 859 890 10,63 227 837 

Trøgstad 1 675 000 148 461 1 823 461 10,42 223 374 

Skiptvet 325 000 119 509 444 509 2,54 54 452 

Marker 447 667 122 417 570 084 3,26 69 835 

Sum 16 178 000 1 322 000 17 500 000 100,00 2 143 750
7
 

 

 

1.4 INVESTERINGER 

For etablering av felles brannvesen i Indre Østfold påkommer primært investeringskostnader knyttet til IKT; 
driftsplattform og programvare. Det er også satt opp et beløp for kontorutstyr, samt merking av brannbiler. 

Investeringsbudsjettet for 2015 ser slik ut: 

Investeringskostnader 2015 (01.05.14-31.12.14) 

    Spesifisert Total 

Kjøp av inventar og utstyr   220000 

  Kontorpulter og stoler 100000  

  Div. kontorutstyr 30000  

  Skilt og merking av biler 90000  

Innkjøp av programvare   869885 

  Etableringskostnad, citrix og microsoft 472200  

  Gatsoft, etablering og opplæring 232685  

  Komtek, sammenstilling og synkronisering 150000  

  Oppsett, fakturascanning 15000  

  Sum   1089885 

Alle summer er oppgitt eksl. mva., og er uendret fra det opprinnelige investeringsbudsjettet. 
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 Første år. Ved serielån reduseres terminbeløpet i løpet av nedbetalingsperioden. 
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1.5 KOSTNADSFORDELING 

1.5.1 PRINSIPP FOR FORDELING 

Kostnadsfordelingen for IØBR følger det opprinnelige prinsippet: 

 Prosentandelen som den enkelte kommune er ansvarlig for, er beregnet ut ifra samlet netto driftskostnad.  

 For å forenkle arbeidet med å kvalitetssikre de ulike regnskapstallene (bilagsnivå), er det benyttet 2013-tall. 
Bunnlinjen er vurdert mot 2012 og 2011. Styringsgruppen har tatt stilling til evt. avvik på artsnivå. 

 Evt. inntekter eller utgifter for det lokale brannvesenet, som bortfaller ved etablering av felles brannvesen, 
er tatt ut av beregningen. Dette gjelder f.eks. kjøp og salg av brannsjef. 

 Det er funnet like kriterier for hva som skal regnes inn og ikke. Husleie med FDV er fastsatt etter en felles 
norm, for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå som et 0-sumsspill for kommunene i 
forhold til faktisk arealbruk. 

 Regnskapsmessig avvik på stillinger er lagt til netto driftsutgifter. 

 Feierutgifter og –inntekter er ikke regnet med. 

 

1.5.2 JUSTERT KOSTNADSFORDELINGSNØKKEL 

Kostnadsfordelingsnøkkelen for IØBR er justert etter kvalitetssikring av regnskapstall, og justering av 
sjablongkostnad benyttet på lønnsmessig avvik:  

 August 2014 Februar 2015 

Kommune Netto driftskostnad Andel Ny netto driftskostnad
8
 Ny andel 

Askim 8 981 423 29,67 9 031 423 29,60 

Eidsberg 5 857 211 19,36 5 958 961 19,53 

Spydeberg
9
 3 249 569 10,73 3 254 569 10,67 

Hobøl 3 249 569 10,73 3 254 569 10,67 

Trøgstad 3 401 617 11,24 3 426 617 11,23 

Skiptvet 2 724 929 9,00 2 759 429 9,04 

Marker 2 807 373 9,27 2 824 373 9,26 

   100,00  100,00 

Kostnadsfordelingsnøkkelen settes lik eierandelen og skal revideres etter 4 års drift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

8 Generell endring kommer av at sjablongmessig lønnskostnad for avvik er oppjustert. Eidsberg brannvesen er i tillegg korrigert for avvik. 
9 Spydeberg og Hobøl har felles brannvesen. Kostnadene er delt likt mellom kommunene. 
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2.0 ØKONOMIPLAN 2015-18 

2.1 FORVENTET BUDSJETTMESSIG UTVIKLING 

 

Budsjettfremskrivning 

  2 015 2 016 2 017 2 018 

Utgifter 

Lønn 26 590 000 27 387 700 28 209 331 29 055 611 

Kontor og forbruksmateriell 930 000 957 900 986 637 1 016 236 

Opplæring 640 000 659 200 678 976 699 345 

Transport og avgifter 1 750 000 1 802 500 1 856 575 1 912 272 

Utstyr og vedlikehold 850 000 875 500 901 765 928 818 

Serviceavtaler 520 000 535 600 551 668 568 218 

Div. drift/tjenester 4 680 000 4 820 400 4 965 012 5 113 962 

Kjøp fra kommuner/andre 410 000 422 300 434 969 448 018 

Finansutgifter 2 070 000 2 030 000 1 990 000 1 950 000 

Sum utgifter 38 440 000 39 491 100 40 574 933 41 692 481 

  

Inntekter 

Salg av varer og tjenester -525 000 -540 750 -556 973 -573 682 

Avg.pl. Salg, høy sats -1 540 000 -1 586 200 -1 633 786 -1 682 800 

Refusjoner -2 295 000 -2 363 850 -2 434 766 -2 507 808 

Sum inntekter -4 360 000 -4 490 800 -4 625 524 -4 764 290 

  

Samlet sum 34 080 000 35 000 300 35 949 409 36 928 191 

 

I den 4-årige budsjettplanen er det lagt til grunn en økning i takt med lønns- og prisvekst på 3 %. 

Unntak fra dette er finansutgiftene, som vil reduseres med ca. 40 000,- årlig. Da er det blant annet lagt til grunn et 

serielån fra eierne på 17 500 000, med 2,25 % rente nedbetaling over 10 år. 

Det forutsettes at nytt felles brannvesen jobber videre med utalarmeringsrutiner og intern organisering for effektiv 

og rasjonell drift. Dette vil innebære en reduksjon i samlede beredskapskostnader. Det er imidlertid uvisst hvor tidlig 

effekten vil kunne tas ut og hvor stor kostnadsreduksjon det vil dreie seg om. 

Lønnskostnadene utgjør 70 % av kostnadene. Lønnsmessige besparelser vil med et felles brannvesen samlet kunne 

utgjøre årlig 1 mill., altså 4 mill. de neste 4 årene.  

 

 

 
Andre lønnsmessige besparelser vil på sikt dreie seg om reduksjon i overordnet vakt. Ut ifra dagens lønnsnivå vil 
dette utgjøre 600 000,- årlig. Effekt av dette ventes ikke i løpet av økonomiplanperioden, men vil med naturlig 
avgang gradvis kunne hentes ut i løpet av de neste 10 år. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Hver for seg 27 546 840 28 373 245 29 224 443 30 101 176 

Samlet 26 590 000 27 387 700 28 209 331 29 055 611 
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2.2. INVESTERINGER OG SALG AV UTSTYR 

Noen av gevinstene ved å bli ett felles brannvesen vil gjøre seg gjeldende på investeringssiden:  

 Man kan tilpasse bilparken i forhold til det anses som hensiktsmessig i forhold til drift.  

 I stedet for å investere i store mannskapsbiler, kan man velge små hurtiggående biler, med moderne 

slukkeutstyr, som en førsteinnsats. 

Salg av biler vil skje i forbindelse med innbytte. 

Ut ifra den utstyrspark som kommunene har i dag, ventes ikke store investeringer de nærmeste årene. Det vurderes 

imidlertid som riktig at eierne overfører et fast årlig investeringsbeløp, som selskapet står fritt til å benytte eller 

overføre til fond.  

Det er ikke gjort konkrete vurderinger av de fremtidige investeringsbehovene. Sammenlikning med andre 

brannvesen peker på at behovet for investeringer i materiell og utstyr kan ligge på gjennomsnittlig 1,5 millioner årlig 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS.  
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Bakgrunn for rapporten 

Prosjektrapporten er ulikt mottatt i oppdragskommunene: 

1. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag til felles 
brannvesen. 

2. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av dagens varslede møte. 
3. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget som 

foreligger i dag. 
 

Generelt stiller kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid, men det er behov for 

en nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til kostnadsramme og organisering, 

herunder ift. kostnadseffektivitet og faglig kvalitet. 

Prosjektets mandat er ikke endret. Oppdragsgiver er imidlertid opptatt av å få innspill til antall 

(dimensjonering) og fordeling av brannfaglig personell på dagtid (feiere, forebyggende, 

beredskapspersonell (fagledere/brannmestere) og ledelse). Prosjektgruppen har her lagt til grunn for 

sin levering de lokaler som brannvesenet disponerer i dag. Nye anbefalinger kan, dersom de er 

økonomisk realiserbare, gå ut over denne tolkningen, jf. referatets punkt 3.c. 

Det bes på grunnlag av levert materiale 

A. Legger frem en vurdering av den levering som prosjektet har gitt, med hensyn til 
a. Kostnadsramme 
b. Organisering, herunder kostnadseffektivitet og faglig kvalitet 

B. Kommer med anbefalinger som svarer på kostnadsbildet og spørsmål om organisering. 
 

Vurderinger og anbefalinger skal legges frem for rådmannsgruppen, m/bisittere, innen utgangen av 

november. 

Det er avtalt et tidsforbruk på 2 arbeidsdager for å gjennomgå prosjektdokumentene og skrive en 

redegjørelse.  

Utførers (konsulentens) bakgrunn 

Brannsjef i Nordre Follo brannvesen IKS fra 2003. Har hatt ulike stillinger i ulike brannvesen siden 

1983. 

Bachelor grad i økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor bedriftsøkonomi. 

Mastergrad innenfor risikostyring og sikkerhetsledelse. Skrevet masteroppgave om hva som fremmer 

og hemmer utvikling av interkommunalt samarbeid i brann- og redningsvesenet. Har samlet inn 

dokumenter knyttet til 34 ulike utredningsprosesser som har blitt gjennomført de siste ti årene. 

Dokumentene er blitt gransket og analysert i forbindelse med masteroppgaven. 
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Økonomi/budsjett 

Det er ikke vedlagt et detaljert budsjett til prosjektrapporten. Det er foretatt en begrenset vurdering 

av kostnadsrammen. Jeg har derfor forholdt meg til nøkkelopplysningene som fremkommer i 

prosjektrapporten. Det er avtalt at det kan foretas en nærmere økonomisk vurdering senere om 

ønskelig. Det er også foretatt en vurdering av kostnader som forefinnes i Nordre Follo brannvesen 

IKS. 

Problemstilling knyttet til skjulte kostnader er gjennomgående ved utskilling av tjenesten fra 

kommunal drift. På generelt grunnlag er brannvesenets bemanning detaljregulert gjennom forskrift. 

Lønnskostnadene utgjør den største posten i regnskapet/budsjettet. Uten å foreta strukturendringer 

(brannstasjonsplassering) er det vanskelig å finne de store besparelsene. Det vil være noen 

stordriftsfordeler ved større enheter, men også her har kommunene muligens tatt ut deler av 

gevinsten. Erfaringer tilsier at det ikke finnes store økonomiske gevinster ved å inngå felles 

brannvesen, men de faglige gevinstene er store.  

Biler og båter 

Biler og båter som overføres til nytt selskap skal prises etter markedspris. I rapporten står det at biler 

og båter skal tilbakebetales til kommunene gjennom serielån over 10 år. Dette er en uvanlig praksis 

for brann- og redningstjenesten. Jeg kan ikke erindre å ha lest (34 rapporter om felles brannvesen – 

masteroppgave) eller hørt om tilsvarende krav til tilbakebetaling. Prosjektrapporten har ingen 

nærmere utdypning av kapitalkravet. Tilbakebetalingen hadde vært mer logisk om Staten eller en 

annen aktør overtok ansvaret for brann- og redningsoppgavene. Selv om det dannes et IKS er det 

fortsatt kommunene som har hovedansvaret. Videre er det kommunene som må finansiere 

kapitalkostnaden i form av økte overføringer.  

I tillegg vil Kommunal og moderniseringsdepartementet endre dagens lov om interkommunale 

selskaper (IKS) fra et ubegrenset ansvar til et begrenset deltakeransvar. I tillegg til at IKS-lovens § 23 

om konkursforbud oppheves. De foreslåtte lovendringene vil sannsynligvis få betydning for gamle og 

nye låneavtaler. Långiver vil sannsynligvis ha kompensasjon for den økte usikkerheten som 

ansvarsbegrensningen innebærer – antagelig med mindre gunstige vilkår som konsekvens. Det betyr 

økte lånekostnader for de interkommunale selskapene. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Forslag-til-endringer-i-lov-om-

interkommunale-selskaper.html?id=773939 

 
Jeg ser ikke annet enn at dette medfører økt kostnadsramme for et nytt selskap. Dette innebærer at 

kravet om samme kostnadsnivå som i dag vanskelig kan oppfylles. En vanlig praksis er at det foretas 

en åpningsbalanse ved oppstart som viser hvilke verdier kommunene har tilført selskapet. Ved en 

oppløsning vil kommunene få en tilsvarende del tilbake. 

Likviditet 

Det er viktig at selskapet har nok likviditet og det er lagt opptil en disponibel likviditet på  
kr 3 822 000,-. Sett i forhold til Nordre Follo brannvesen IKS er dette en god margin da vi har minst 1 
million kroner på driftsfond. Videre tilfører kommunene kapital til selskapet i starten av hvert kvartal 
i form av refusjoner. (gjelder dette feiertjenesten??? Prosjektrapport antyder etterskuddsbetaling) 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Forslag-til-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper.html?id=773939
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Forslag-til-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper.html?id=773939
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Overskudd/mindre forbruk har vært avsatt til driftsfond for å kunne investere i biler og materiell. 
 
I de 20 årene Nordre Follo brannvesen har eksistert har det ikke vært behov for å benytte 
likviditeten/reserve kapitalen. 
 
Div. drift/tjenester 

Det er beskrevet at halvparten av KOMTEK belastes feiertjenesten. KOMTEK feiermodul er et 

program for feiing og tilsyn med boliger i kommunene. Utgiften bør derfor i sin helhet utgiftsføres 

feiing. Jeg vil sterkt anbefale en felles drift med kommunene, slik at opplysninger om bygningens eier 

til enhver tid er oppdatert. Det vil også gi kommunene innsynsmuligheter. Det nye selskapet må i 

tillegg ha ett felles sak og arkiv system for saksbehandling og registering av inn og utgående post 

(samme krav som kommunene). Jeg kan ikke se at dette er ivaretatt i prosjektdokumentet.  

Kjøp fra kommuner/andre 

Det er anslått å kjøpe lønn- og regnskapstjenester for en årlig sum av kr 650 000,-. Dette er svært 

høyt sammenliknet med Nordre Follo brannvesen IKS og Søndre Follo brannvesen IKS som kjøper 

slike tjenester for henholdsvis 190 000,- kr og 70 000,- kr i året.  Det er lagt opp til innkjøp av et data 

program (GATSOFT) som inkluderer mulighet for å overføre en lønnsfil med variabel lønn. Timelister 

og manuell føring av variabel lønn bortfaller.  

Erfaringer overtid viser at bilagsføring, fakturering og lønnsoppfølging skjer best i eget selskap 

fremfor i kommunen. Jeg vil derfor anbefale en større vektlegging av en egen lønn- og 

økonomiarbeider hvor kommunen her spiller en overordnet rolle. 

Feiertjenesten 

Bemanningen med lærling, 8 feiere, feiermester og 70 % merkantilt stilling synes å være noe høyt 

sammenlignet med Follo. Både Søndre og Nordre Follo brannvesen har mindre antall feiere. Nordre 

har samme antall objekter, men har totalt 6 feiere. Mye av arbeidet kan effektiviseres elektronisk. 

Det er relevant å vurdere organiseringen. Er det riktig å feie alle boliger hvert annet år, når kravet er 

minst hvert 4 år? I tillegg endres fyringsmønstret noe og nye ildsteder gir mindre sot.  

Det er et poeng at det tar mer tid på gjennomføring som følge av spredt bebyggelse, slik at man ikke 

kan sammenlikne Indre Østfold med Follo direkte. Ny forskrift er også under utarbeiding og feierne 

vil få andre arbeidsoppgaver som sannsynligvis vil innebære en tettere kobling med 

tilsynspersonellet. Det legges opp til en risikobasert vurdering på utsatte grupper og at gruppene får 

en videre brannforebyggende oppfølging. Denne endringen kan imidlertid ikke finansieres gjennom 

dagens feieravgift.  

Feiertjenesten vil trolig få et mer rettet brannforebyggende fokus fremfor feiing av skorsteiner og 

fjerning av sot. Jeg mener derfor at det er fornuftig med en samlokalisering av hele 

brannforebyggende avdeling. 

Feieravgift på kr 354 er under landsgjennomsnittet og er rimelig ut i fra bemanningen som ligger til 

grunn.   
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Beredskap 

Overordnet vakt 

Et felles brannvesen for Indre Østfold vil ha bedre forutsetninger for å ivareta overordnet 

innsatsledelse. Overordnet vakt/innsatsledelse skal ivareta strategiske valg for innsatsen og 

administrative forhold. Flere operative hendelser på strategisk nivå vil øke kompetansen til dem som 

deltar i vakten, da mye av kunnskapen er erfaringsbasert. I mange små brannvesen fungerer 

overordnet vakt ofte på utrykningsleder nivå – taktisk nivå. Det er større mulighet for å koordinere 

og øve innsatsledelsen med politiet og helse når færre deltar i vaktordningen. Dette bidrar positivt til 

en bedre organisering og samvirke mellom redningstjenesten i Indre Østfold. 

Det har vært flere store hendelser i Norge og Sverige som stiller store krav til ledelse, kompetanse og 

samhandling hos involverte beredskapsaktører. Enhetlig ledelsessystem (ELS) er utviklet til bruk for å 

håndtere både små og store hendelser på en profesjonell, effektiv og sikker måte i blant annet 

branntjenesten. Et felles brannvesen i Indre Østfold vil ha større tilgang på personell til å bekle 

viktige nøkkelfunksjoner i ELS. Det må likevel inngås samarbeidsavtaler for å sikre mannskap i sårbare 

perioder (sommerferie, helligdager m.v.). 

 
Stedlig ledelse 
Det nevnes at en kritisk suksessfaktor er at det er stedlig ledelse for å sikre kontakten mellom 

linjeledelsen og deltidsmannskapene. Dette er en påstand som ikke nødvendigvis er riktig, etter mitt 

syn. Deltidsmannskapene har en annen hovedjobb slik at kontakten vil i hovedsak ikke forekomme på 

brannstasjon på dagtid. Jeg ser at det kan være utfordrende å ha fornuftige arbeidsoppgaver til en 

person som vil være alene store deler av arbeidstiden. Det er mer rasjonalt og hensiktsmessig for 

begge parter å tilhøre et felles fagmiljø. Dette argumentet vektlegges i stor grad i andre 

regioner/prosesser. 

 

Beredskapsavdelingen vil med denne løsningen bli sterkt overadministrert hvor kravet i 

utgangspunktet er en avdelingsleder.  Det er likevel behov for personell knyttet til 

utstyrsforvaltning/drift og kompetansehevning knyttet til alle brannstasjonene. Det vil i tiden 

fremover bli større fokus på beredskapsplanleggingen, samhandling med andre beredskapsaktører 

og kompetanseutvikling. Jeg tror dette vil fungere best med et samlet team bestående av 

avdelingsleder og støtte personell. 

 
Utstyr og bemanning 
Mandatet til prosjektgruppen har vært å beholde dagens brannstasjonsplassering. Dette er et greit 

utgangspunkt for et felles brannvesen. Jeg kjenner ikke til detaljene rundt bemanning i Indre Østfold, 

men jeg vil peke på noen registrerte utfordringer for deltidsbrannvesen på generelt grunnlag: 

 Krav til kompetanse til deltidsmannskapene øker. Flere oppgaver legges til brannvesenet. Det 
er også økende forventninger til tjenesteutførelsen. Det er en rekke krav som skal oppfylles 
som krever både interne ressurser og kapital.  

 Jeg erfarer større turnover av deltidsmannskaper og registrerer samme utvikling andre 
steder. Deltidsmannskapene rekrutteres ofte til heltidsstillinger. Det koster relative store 
summer å utdanne en person til en fullverdig brannmann. 

 ROS analysen beskriver en halvering av aldersbæreevne. Antall personer i arbeidsdyktig alder 
er i nedgang i enkelte kommuner. Dette vil påvirke muligheten for rekruttering av nye 
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deltidsansatte i riktig alder (20-40 år). Branntjenesten er fysisk og psykisk krevende og det 
stilles store krav til helse og fysisk form. 

 Folk verner mer om sin fritid og er mer på reisefot enn tidligere. 

 Det er større krav til produksjon og inntjening i private bedrifter. Det er vanskeligere å få fri 
til nødvendig opplæring av utrykninger på kort varsel. 

 Antall utrykninger vil øke med økende antall innbyggere.  
 

ROS analysen for Indre Østfold peker på at det er rekrutteringsproblemer i enkelte tettsteder i dag og 

jeg tror ikke at dette bedrer seg i fremtiden. Tvert i mot. Det vil bli både ressurskrevende og dyrt å 

holde på så mange deltidsansatte på sikt. Enkelte brannstasjoner ligger forholdvis tett, slik at det er 

muligheter for å vurdere andre beredskapsmessig løsninger. 

Samlet sett er det et stort antall kjøretøyer og båter. I et felles brannvesen kan noe av utstyret 

reduseres, da man er ett brannvesen fremfor flere.  

Lokalisering 

Det mest rasjonelle er å samle ledelse, stab og støttefunksjoner, samt forebyggende avdeling. Etter 

mitt syn vil dette gi ledelsen den største fordelen med å koordinere, kontrollere og utvikle 

brannvesenet.  

 

Anbefaling 

De siste 12 årene har bedre ressursutnyttelse og samarbeid mellom kommuner og brann- og 

redningsvesen vært et tema nasjonalt. Stortingsmeldinger i denne perioden påpeker at det kan være 

ressurser å spare for kommunene ved å inngå ulike former for brannsamarbeid.  I noen brann- og 

redningsvesen finnes det personell med spesialkompetanse som ikke utnyttes optimalt på tvers av 

kommunene. Det kan derfor være nyttig å legge opp til en mer effektiv utnyttelse av slik kompetanse 

på regionalt nivå. Videre pekes det på at kommunegrenser i mange tilfeller er til hinder for effektiv 

utnyttelse av brannvernressurser i en region. Selv om brannvesenene i dag er flinke til å samarbeide i 

Indre Østfold blir det en bedre organisering og utnyttelse når enhetene er samlet i en felles 

organisasjon. Det blir en lik struktur, felles planverk/prosedyrer for å håndtere hendelser og det 

brannforebyggende arbeidet styrkes gjennom større fagmiljøer. Det vil bli lettere å rekruttere 

medarbeidere med viktig og nødvendig kompetanse (risikovurderinger, brannforløpsanalyser, 

informasjon m.v.) enn i dag. 

For å kunne håndtere store og komplekse hendelser må brann- og redningsvesenets ressurser brukes 

mer effektivt på tvers av kommunegrenser. De to siste Stortingsmeldingene ønsker en utvikling i 

retning av interkommunale brann- og redningsvesen. Slike brann- og redningsvesen vil ha større 

personell- og materiellressurser under samme ledelse og stab enn den enkelte kommune har 

mulighet for. 

Evalueringer etter store og/eller komplekse hendelser i Norge fra 2000 og frem til i dag, viser flere 

svakheter som har til dels stor betydning for evnen til å håndtere hendelsen(ene) brannvesenene blir 

stilt ovenfor. Knyttet til ledelse trekkes det særlig frem at mange brannbefal ikke har erfaring i, eller 

kompetanse til, å håndtere store og komplekse hendelser. De er vant til å håndtere ordinære og 

mindre hendelser. Brannmannskapene og lederne får en grunnleggende kunnskap, men den største 
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kunnskapen kommer gjennom erfaring og håndtering av små og store hendelser. Det er registrert at 

enkelte brannvesen i Indre Østfold har en lav utrykningsfrekvens som gir et lavt 

erfaringsgrunnlag/kunnskapsnivå for å håndtere de større og/eller komplekse hendelser. Det betyr 

ikke at mannskaper gjør en dårlig jobb, men de gjør den jobben ut ifra den erfaringene de har fra 

hendelser og øving. Det er samme krav til et lite brannvesen som et større brannvesen. Dette vil 

kunne styrkes gjennom å knytte Indre Østfold sammen til et større felles brannvesen.  

Gjennom dette notatet har jeg gitt noen synspunkter på utarbeidede dokumenter. Jeg vil på det 

sterkeste oppfordre kommunene til å finne omforente løsninger slik at man kan danne et felles 

brannvesen. Det vil heve den faglige tjenesten og gi et mer robust brannvesen.  



Felles brannvesen i Indre Østfold  26.01.15 

Til eiendomsavdelingen i 
 Askim v/Marianne Carlsen 
 Eidsberg v/Knut Bergersen 
 Spydeberg/Hobøl v/Erik Flobakk 

Tilpasning av brannstasjon. Samlet romprogram. Utvidet spesifikasjon. Siste 
justeringer er uthevet. 

 
Etter gjennomgangen på de tre brannstasjonene som vurderes tilrettelagt for administrative 
brannfaglige tjenester, er det gjort ytterligere spesifikasjoner til romprogrammet. 

Administrativ beredskap 

For tilpasning av stasjonen for administrativ beredskap i Askim, skal det legges til rette for følgende: 

 3 kontorplasser 

 1 møterom 

 Undervisningsrom 

 Andre fasiliteter som arkiv, lager og lunsjrom 

 Andre fasiliteter som hører naturlig med til beredskapsledelsens virke 
 

Forebyggende og ledelse 

For tilpasning av stasjoner for forebyggende og ledelse (Askim, Spydeberg/Hobøl, Eidsberg), skal det 
legges til rette for følgende: 
 
Kontorer og arbeidsplasser 

 9 kontorer (for Askim: det er tilstrekkelig med 8, dvs. til sammen 11) 

 8 arbeidsplasser (eller arbeidsstasjoner) for feierne. Disse skal plasseres i åpent landskap 
Kontorene skal ha tilfredsstillende lydisolasjon 

Garderober 

 Garderober med skitten og ren sone for feierne. Disse kan kombineres med garderober for 
beredskap. Det skal være dimensjonert med min. 4 dusjer. 

 Garderober for øvrige ansatte (kvinner og menn) 
Møterom 

 1 lite møterom med plass til 6-8 personer  

 Undervisningsrom/stort møterom med plass til 25 personer 
Et av møterommene skal ligge med lett tilgjengelighet for vaktlag. 

Andre fasiliteter 

 Lager/arkiv 10-12 kvm 

 Lunsjrom til 18 personer (1,2kvm pr. person). Dette kan kombineres med stort møterom, 
dersom tilgang til kjøkken sikres. 

 Trimrom tilrettelagt for trening for min. 5 personer om gangen 
Vognhall/garasjer 

 Arbeidsstasjon for beredskap 

 Kaldgarasjer (overbygg) til feierbiler og inspektørenes biler (13 stk). Prises separat. 
Andre hensyn 

 Administrasjonslokalene skal innrettes etter plan- og bygningslovens krav. Der lokalene er 
innrettet etter universell utforming, vurderes dette som et gode. 

 Det skal legges til rette for publikumsvennlighet (undervisningsrom med lett tilgjengelighet) 

 Brannvarslingsanlegg skal være installert 

 Det forutsettes at øvrige funksjoner og fasiliteter er tilrettelagt for beredskapstjenesten 
virke, som f.eks. røykdykkerverksted. 



Felles brannvesen i Indre Østfold  26.01.15 

 
Parkeringsforhold, arealer til disposisjon for brannvesenet og evt. andre relevante utvendige 
forutsetninger skal beskrives. 
 
Det forutsettes at eiendomsansvarlige finner en felles norm for standard på installasjoner, 
overflatearbeid, skillevegger etc. 
 
 
 
Endret av prosjektgruppen 26.01.15 



      

Indre Østfold Brann og 

Redning IKS 
Selskapsavtale 

 

      

29.04.2015 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 

1.1. SELSKAPETS NAVN 

Indre Østfold Brann og Redning IKS (heretter IØBR) er et interkommunalt selskap, opprettet 

med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). 

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

 

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET 

Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og 

Trøgstad. 

 

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR 

Selskapets hovedkontor er i Eidsberg kommune. 

 

1.4. SELSKAPETS FORMÅL 

Selskapet skal sikre Indre Østfolds innbyggere og tilreisende rask og effektiv innsats ved 

branner og ulykker. Videre skal det drives utstrakt forebyggende virksomhet og være et 

kostnadseffektivt, moderne redningskorps med god kvalitet på personell og utstyr. HMS-

arbeid skal være rettesnoren for effektiv og sikker innsats ved alle hendelser. 

 

1.5  DELEGASJON AV MYNDIGHET 

IØBR har på vegne av eierkommunene ansvar for oppfølging av brannvernlovgivningen med 

forskrifter vedrørende brannberedskap og forebyggende arbeid jf.:   

 Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  

 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn   

 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff mv 

Kommunestyrene delegerer kommunestyrets myndighet etter Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter til brannsjefen i 

IØBR. 

Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker eller saker/områder som 

loven legger til kommunestyret selv. 



Viktige og prinsipielle saker vil normalt være: 

 Dokumentasjon av brannvesenet 

 Plan for brannvernarbeidet 

 Tvangsmulkt 

 Tvangsgjennomføring av pålegg 

For avgjørelser truffet av brannsjefen vil brannstyret bli klageinstans, og for avgjørelser 

truffet av kommunestyret vil DSB bli klageinstans. 

 

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 

2.1 EIERANDEL  OG DELTAKERANSVAR  

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. 

Eierandelen er fordelt ut ifra hva det enkelte brannvesen ville kostet som frittstående, etter 

dagens brannvesenstruktur. Prosentandelen som den enkelte kommune er ansvarlig for, er 

beregnet ut ifra samlet netto driftskostnad. 

Eierandelen er som følger: 

Kommune Andel (%) 

Askim 29,60 

Eidsberg 19,53 

Spydeberg 10,67 

Hobøl 10,67 

Trøgstad 11,23 

Skiptvet 9,04 

Marker 9,26 

Sum 100,00 

 

2.2 FINANSIERINGSMODELL 

Kostnadsfordelingsnøkkelen er lik eierandelen, og er basert på en vekting av regnskapstall 

for den enkelte kommune. Driftsutgifter inkl. finansutgifter i selskapet skal fordeles mellom 

deltakerkommunene i samsvar med kommunenes eierandeler. Dette betales på forskudd 

som et kvartalsvis a-kontobeløp. 



Eierandel og kostnadsfordeling skal revideres etter 4 år, i 2018. Grunnlaget for fordeling skal 

være de faktiske kostnader knyttet til selskapets virksomhet, og i henhold til vedtatt risiko- 

og sårbarhetsanalyse (brannordning) for virksomheten. 

Dersom en kommune velger å ha en beredskap som er bedre enn vedtatte norm, må dette 

betales av den enkelte kommune alene. 

I tilfelle storbrann eller ved uforutsette hendelser utover det normale, dekkes kostnader på 

inntil 250.000 kroner etter den fastsatte fordelingsnøkkelen. Det overskytende dekkes av 

den skadelidte kommune alene. 

 

2.3  INNSKUDDSPLIKT 

Tinginnskudd 

Hver av deltakerkommunene forplikter seg til å overføre alle eiendeler (utstyr, inventar, 

dataprogrammer, materiell, kjøretøy og liknende) som eies eller disponeres av brannvesenet 

i den enkelte kommune på etableringstidspunktet som nevnt under pkt. 5.5. 

Biler og båter skal overdras til IØBR til taksert verdi, jf. vedlegg. Samlet verdi etter 

markedspris er satt til 16 178 000.  

Kommune Verdi av utstyr 

Askim 6 535 667 

Eidsberg 3 757 000 

Spydeberg 3 437 667 

Skiptvet 325 000 

Trøgstad 1 675 000 

Marker 447 667 

Sum 16 178 000 

Kapitalinnskudd 

Ved etablering skyter eierkommunene inn et samlet beløp pålydende 1 322 000, med 

fordeling etter eierandel. 

 

2.4  EGENKAPITAL OG GJELD 

Tinginnskudd og kapitalinnskudd utgjør selskapets egenkapital ved etableringstidspunktet, 

og vil ved oppstart være 17,5 millioner kroner. Tilsvarende etableres som 10-årig serielån 

som skal tilbakebetales til eierkommune. 



I henhold til nedenstående tabell etableres det likelydende låneavtaler med den enkelte 

kommune. Renten baseres på kommunalbankens flytende rente og fastsettes når lånet 

opprettes. 

Kommune Tinginnskudd Kapitalinnskudd Lånebeløp 

Askim 6 535 667 391 312 6 926 979 

Eidsberg 3 757 000 258 187 4 015 187 

Spydeberg 1 718 833 141 057 1 859 890 

Hobøl 1 718 833 141 057 1 859 890 

Trøgstad 1 675 000 148 461 1 823 461 

Skiptvet 325 000 119 509 444 509 

Marker 447 667 122 417 570 084 

Sum 16 178 000 1 322 000 17 500 000 

 

2.5 LOKALER 

Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 

virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur av 2014. Husleie med FDV er 

fastsatt etter en felles norm1, for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå 

som et 0-sumspill for kommunene i forhold til faktisk arealbruk. Det skal utarbeides 

leieavtaler. 

 

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 

3.1. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 

selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 

representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 

kommunestyreperioden.  

Representantskapet velger både leder og nestleder. 

Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 
                                                                 
1
 Beskrevet i budsjett- og økonomiplan som er lagt til grunn for etablering av Indre Østfold Brann og Redning 

IKS. 



Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 

stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Representantskapet har til sammen 9 stemmer etter følgende fordeling:  

 

Kommune Antall stemmer 

Askim 2 

Eidsberg 2 

Hobøl 1 

Marker 1 

Skiptvet 1 

Spydeberg 1 

Trøgstad 1 

Sum 9 

 

Styreleder og daglig leder har i plikt til å møte i representantskapet. 

 

3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 

foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 

Representantskapsmøtet behandler: 

 Årsmelding og regnskap 

 Disponering av driftsresultatet 

 Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 

 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

 Valg av revisor (hvert 4. år) 

 Valg av valgkomite (hvert 4. år) 

 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 



 Godtgjøring til styret 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

3.3. STYRET 

Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 

nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 

nestleder. 

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Har styret kun 4 stemmeberettigede 

medlemmer kreves enstemmighet for å treffe gyldig vedtak. 

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 

I henhold til IKS-lovens § 10 kan et flertall av de ansatte kreve at det, i tillegg til de eiervalgte 

medlemmene, velges inntil to styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de 

ansatte.2 

Daglig leder og daglig leders stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 

 

3.4. STYRETS OPPGAVER 

Styret skal sørge for at: 

 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 

innenfor vedtatte budsjetter 

 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 

kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 

følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
                                                                 
2
 Denne bestemmelsen gjelder for selskaper med flere enn 50 ansatte. Hver deltidsansatt under 50 % teller her 

i følge forskriftens § 1 som en halv. 



Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 

 

3.5. DAGLIG LEDER 

Brannsjef er daglig leder. 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 

og retningslinjer som gis av styret følges opp. 

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 

behandling er forsvarlig utredet. 

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten. 

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 

daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 

foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 

 

 

KAPITTEL IV. FORVALTNING 

4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 

 

4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 

regnskapsprinsipper. 

Som revisor skal selskapet benytte Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, dersom ikke annet er 

avtalt med eierne. 

 



4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 15. september før 

budsjettåret.  

 

4.4. LÅNERAMME 

Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet 

vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i 

handlingsplanen. 

Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til 40 millioner kroner. 

 

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 

 

4.6. ANSETTELSESVILKÅR 

Selskapet skal være medlem av KS og følger den kommunale hovedtariffavtalen og 

avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 

De ansatte skal sikres pensjon i tråd med bestemmelser for kommunal sektor. Selskapet skal 

være medlem av pensjonsordningen i KLP. 

 

KAPITTEL V. OM SELSKAPSAVTALEN 

5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 

omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak 

i de respektive kommunestyrer/bystyrer. 

Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: 

Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har 

et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten 

gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 

10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 

 



5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET 

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 

sammenslutning med annet selskap. 

 

5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET 

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 

IKS-lovens § 30. 

 

5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 

ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 

 

5.5. IKRAFTTREDELSE 

Denne selskapsavtalen trer i kraft 01.01.2016 

 

5.6 TVISTER 

Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 

foran selskapsavtalen. 

Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.  

Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor. 

 

5.6. ANDRE BESTEMMELSER 

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Vedlagt denne avtalen er oversikt over taksert utstyr fra 09.07.14. 

Selskapsavtalen signeres i 8 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 

eksemplar beholdes av selskapet. 

 



Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 

Askim   

Eidsberg   

Hobøl   

Marker   

Skiptvet   

Spydeberg   

Trøgstad   

 



Indre Østfold Brann og Redning

Verdisetting av biler og båter
09.07.14

ASKIM Årsmodell
Kjøretøy-

kode
 Regnr.  Kmstand Markedsverdi Total

Scania 2002 M AJ54407 24 801         1 300 000     

MAN 2009 M AJ69716 5 236           2 250 000     

MAN 2012 Stigebil AJ75992 2 932           2 000 000     

Mercedes-Benz 1996 T ZE57486 576 524       75 000          

Mitsubishi 2012 K AJ74995 33076 450 000        

Peugot Partner 2006/7 M AJ63377 102209 60 000          

Ford Connect 2008 F AJ66946 38533 53 000          

VW Caddy 2012 F AJ74406 22163 140 000        

VW Caddy 2012 F AJ74407 28172 140 000        

Pioner Multi 2006 Båt 67 667          

SUM 6 535 667    

EIDSBERG Årsmodell
Kjøretøy-

kode
 Regnr.  Kmstand Markedsverdi

Volvo 2011 M KH74628 7 912           3 030 000     

Volvo 1986 T DE79705 489 239       300000

Mercedes-Benz 1994 M CE59268 27 723         150000

Man 1967 Stigebil B-52 22 888         90000

Ford 4x4 2002 K AJ53204 163 039       90000

Ford Connect 2007 F AJ63633 81 225         34000

Ford Connect 2007 F AJ63634 58 608         40000

VW Caddy 2003 F AJ54639 127 771       23000

SUM 3 757 000    

SPYDEBERG Årsmodell
Kjøretøy-

kode
 Regnr.  Kmstand Markedsverdi

Scania 2010 M DN423972 16 673         2 800 000

Mercedes-Benz 1988 M RA4310 10 988         100 000

Scania 2007 T DL65391 270 664       150 000

Toyota 2006 kombi/røyk AJ61506 41151 100 000

VW Caddy 2013 K Leases

VW Caddy 2012 F AJ75137 17196 145 000

Ford connect 2009 F BD47687 63303 40 000

Båt 2010 Båt 102 667        

SUM 3 437 667

SKIPTVET Årsmodell
Kjøretøy-

kode
 Regnr.  Kmstand Markedsverdi

Man 1993 M CE56284 28 386         125 000

Mercedes-Benz 1991 M KH65202 52 290         125 000

Volvo 1985 T SP75535 199 873       75 000

SUM 325 000

TRØGSTAD Årsmodell
Kjøretøy-

kode
 Regnr.  Kmstand Markedsverdi

Mercedes-Benz 2003 M KH14493 11 518         1 400 000

Nissan 1998 M RA7753 3 930           150 000

Scania 2002 T UX48553 584 400       100 000

Båt ?? Båt 25 000-              

SUM 1 675 000

MARKER Årsmodell
Kjøretøy-

kode
 Regnr.  Kmstand Markedsverdi

Volvo 1995 M YZ6403 25 300         125 000

Mercedes-Benz 2006 T SD32268 449 260       200 000

Dodge 1978 RA3673 19 690         55 000

Multi Pioner 2006 Båt 67 667          



Indre Østfold Brann og Redning

Verdisetting av biler og båter
09.07.14

SUM 447 667

Total sum 16 178 000

Taksering av store biler, tankbiler og kommandobiler er utført av Tore Hekneby.

Taksering av små biler er utført av Østfold Bilauksjon.

Verdi på båter er beregnet etter en avskrivingstid på 15 år.



 

 
Tilleggsforslag 
Felles brannvesen i Indre Østfold 
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1.0 BAKGRUNN 

1.1 KOMMUNENES SVAR PÅ PROSJEKTETS FØRSTE LEVERING 

 
Prosjektgruppen leverte første forslag til modell for felles brannvesen den 15. august 2014. Den 
påfølgende behandlingen i kommunestyrene gav følgende resultat: 
 

1. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag til felles 

brannvesen. 

2. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av nærmere dialog mellom 
kommunene 

3. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget som ble 
oversendt.  

 
Generelt stiller kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid. Bystyret i Askim gav 
sin ordfører mandat om å kontakte de andre kommunene for å finne en løsning. Det ble invitert til et 
møte med ordførere og rådmenn den 8. oktober, der man kom frem til følgende konklusjoner: 

 Rådmennene bes gjøre en nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til 
o Kostnadsramme 
o Organisering, herunder ift. kostnadseffektivitet og faglig kvalitet 

 Det trekkes inn en ekstern brannfaglig ressurs til å vurdere prosjektets levering, samt gi sine 
anbefalinger jf. punktet over. 

 Askim kommune oppgir at hele brannstasjonen kan tas med i betraktning for en felles 
løsning, ikke bare de rom som brannvesenet disponerer i dag. 

 Rådmannsgruppen gis i oppdrag å ta direkte kontakt med ekstern ressurs, som anbefalt, samt 
sikre en videre prosess med medvirkning fra de tillitsvalgte. Prosjekt- og faggrupper vil evt. 
konfereres etter at ekstern ressurs har gjort sine vurderinger. 

 Ordfører- og rådmannsgruppen vil sammenkalles så fort vurderinger og anbefalinger som 
bestilt ligger klare. 

 Planlagt oppstartsdato for felles brannvesen i Indre Østfold opprettholdes inntil videre. 
 

1.2 STYRINGSGRUPPEN MED NYTT OPPDRAG TIL PROSJEKTGRUPPEN 

 
Brannsjefen i Nordre Follo Brann og Redningsvesen IKS, Dag Christian Holte, fikk oppdraget om å 
vurdere prosjektets levering, og gi evt. anbefalinger knyttet til organisering og økonomi. Dette ble 
presentert for ordførere og rådmenn i møte den 10. desember. Vedlagt er Holtes rapport. 
 
I korte trekk kan man si at Holte pekte på at det var gjort et godt arbeid gjennom prosjektet første 
levering. Han la imidlertid større vekt på samling av brannfaglige dagfunksjoner enn det 
prosjektgruppen hadde gjort. Holtes prinsipper, som forøvrig diskuteres i faggruppenes leveringer, 
ble lagt til grunn for å komme med et alternativ til det opprinnelige forslaget. 
 
Rådmannsgruppen, som er styringsgruppe for prosjektet, tolket ordførernes signaler i retning av å gi 
prosjektgruppen et tilleggsoppdrag, dog innenfor opprinnelig mandat: 
 

1. Det nedsettes det et utvalg som utarbeider et tilleggsforslag til organisering og nytt budsjett 
og økonomiplan for felles brannvesen.  

2. Det skal utarbeides et revidert budsjett og en 4-årig økonomiplan. 
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3. Følgende alternativer for organisering utredes 
a. Samling av alle brannfaglige dagfunksjoner i Askim. 

i. Tilpasning av Askim brannstasjon 
b. Samling av hele forebyggende avdeling, samt brannsjef, i Eidsberg eller Spydeberg. 

Administrativ beredskap blir i Askim. 
i. Tilpasning av Eidsberg brannstasjon, eller 

ii. Tilpasning av Spydeberg/Hobøl brannstasjon 
4. Utvalget består av 

a. Prosjektgruppen (fra prosjektets første fase) 
b. Sekretærer for faggruppene (fra prosjektets første fase), Knut Bergersen og Geert 

Olsen 
c. Rådmann Per Egil Pedersen 

5. Utvalget innhenter råd og veiledning fra Dag Christian Holte. 
6. Ordførerkollegiet deltar som ny referansegruppe. Referansegruppe for tillitsvalgte og HVO 

opprettholdes. 
7. Utvalgets levering til rådmannsutvalget I Indre Østfold skal være klar innen utgangen av 

februar 2015. 

Oppdraget ble oversendt prosjektleder 11. desember 2014. 

 

2.0 PROSJEKTGRUPPENS TILLEGGSFORSLAG 

2.1 PROSJEKTGRUPPENS ARBEID 

2.1.1 DELTAKERE 

Prosjektgruppen ble i tråd med styringsgruppens oppdrag utvidet. Prosjektgruppen har da bestått av: 

Navn Tittel/funksjon Kommune 

Anne-Jorunn Nilsen HTV Fagforbundet  

Anita Helen Moen HTV Fagforbundet  

Freddy Hagen HVO  

Geert Olsen Avdelingsleder, forebyggende Spydeberg/Hobøl 

Ingrid Helland Personalleder Spydeberg 

Knut Bergersen Ass. brannsjef Eidsberg 

Knut Bjørnstad Brannsjef Skiptvet 

Per Fjeldstad Brannsjef Askim, Hobøl, Sp.berg og Tr.stad 

Per Egil Pedersen Rådmann Skiptvet 

Tor-Anders Olsen Rådmann Trøgstad 

Vidar Husa Brannsjef Eidsberg 

Åsmund Kobbevik Prosjektleder (leder og sekretær) Interkommunal 

2.1.2 MØTER 

Det har blitt gjennomført 4 møter i prosjektgruppen i løpet av januar og februar 2015. I vesentlig 

grad har arbeidet bestått i gjennomgang av budsjett, grunnlagsarbeid for ombyggingsprospektene og 

sluttvurdering. 
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2.2 OMBYGGINGPROSPEKTER 

Som en helt sentral del i denne fasen av brannprosjektet, er det gjort vurderinger av de tre store 

brannstasjonene i forhold til egnethet og ombyggingskostnader. Prosjektgruppen har gitt bestilling til 

eiendomsavdelingene i de tre kommunene Askim, Eidsberg og Spydeberg og nedsatt et fagutvalg 

som har støttet eiendomsavdelingene i sitt arbeid. 

2.2.1 DELTAKELSE 

Fra eiendomsavdelingene har følgende personer deltatt 

Askim kommune Marianne Carlsen, Eiendom og intern service, Konsulent 

Eidsberg kommune Knut Bergersen, Eiendom og beredskap, Virksomhetsleder 

Spydeberg 

kommune 

Erik Flobakk, Eiendom og teknisk drift, Virksomhetsleder 

Fagutvalget har bestått av 

Askim brannvesen Tore Sandem, avdelingsleder beredskap  

Eidsberg brannvesen Tommy Gustavsen, feiermester 

Spydeberg og Hobøl 

brannvesen 

Geert Olsen, avdelingsleder forebyggende 

Tillitsvalgtes representant Sven Erik Windt  

Hovedverneombudenes 
representant 

Jesper Noulund  

Prosjektleder Åsmund Kobbevik 

2.2.2 OPPDRAG TIL EIENDOMSAVDELINGENE 

Den første bestillingen ble sendt fra prosjektleder til eiendomsavdelingene 16. desember 2014. Det 
ble gjort på grunnlag av postutveksling med prosjektgruppemedlemmene. 
 
Kravspesifikasjonene til romprogrammet ble justert underveis og ferdigstilt i prosjektgruppemøte 
den 26.01.15. Den endelige bestillingen er vedlagt. 

2.2.3 AKTIVITETER 

12. og 13. januar: Befaring på brannstasjonene. Fagutvalget møtte respektive eiendomsansvarlige 

kontaktperson. Bestillingen ble gjennomgått. Tegninger og tidligere prospekter ble vurdert i lys av ny 

bestilling. 

27. januar: Eiendomsansvarlige møttes for å drøfte bestillingen og felles norm for standard på 

installasjoner, overflatearbeid, skillevegger etc. 

3. februar: Eiendomsansvarlige og fagutvalget møttes i et felles møte for å gå igjennom forslag til 

prospekter så langt de var kommet. Justeringer ble foretatt etter fagutvalgets innspill. 

19. februar: Prospektene (beskrivelser, tegninger og kostnadsestimater) ble oversendt 

prosjektgruppen. 

23. februar: Prospektene ble presentert for prosjektgruppen. 
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2.3 PROSPEKTENE 

2.3.1 KOSTNADSESTIMATER 

OMBYGGING OG HUSLEIE 

 

Ombyggingskostnader med tilhørende leiekostnader kan fremstilles slik: 

    Eidsberg   Spydeberg   Askim   Askim - tillegg til 
Eidsberg/Spydeberg.                 

Rehabiliteringskostnader 
Pris pr 
enhet1 m2 Delkost m2 Delkost m2 Delkost m2 Delkost 

Carport 400 000 0 0 1 400 000 144 (tung) 645 840 0 0 

Carport (elektro) 4 000 13 52 000 13 52 000     0 0 

Lett ombygg administrasjon 8 000 115 920 000 97 772 000 204 1 632 000 0 0 

Tung ombygg administrasjon 15 000 65 975 000 28 421 500 0 0 0 0 

Lett ombygg våtrom  8 000 35 280 000 19 152 000 68 545 040 5 40 000 

Tung ombygg våtrom  15 000 5 75 000 21 309 000 64 954 000 0 0 

Overflatebehandling  1 500 180 270 000 102 153 300 211 316 485 28 41 340 

Trimrom 1 500 34 51 000 40 (tung) 600 000 0 0 0 0 

Ventilasjon 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 

Brannalarm 250 000 1 250 000 0 0 1 250 000 0 0 

Heis 650 000         1 650 000 0 0 

  Sum   3 173 000   3 159 800   5 293 365   81 340 

                    

Leie m2 
Pris pr 
enhet m2 Delkost m2 Delkost m2 Delkost     

Carport (kaldt stolpelager)  200 235 47 000 235 47 000 144? 47 000     

Alternativt kjeller (oppvarmet) 400 mulig               

Administrasjon m/våtrom 800 350 280 000 314 251 200 571 456 800     

Trimrom2 400 34 0 40 16 000 103 41 380     

  Sum   327 000   314 200   545 180     

Renter og avdrag rehabilitering  
(10 år, 2,75% rente) 

    367 242   365 714   630 150   9 414 

Total leie pr år i 10 år. Sum   694 242   679 914   1 175 330     

Ombyggingskostnaden for beredskapspersonell i Askim3 (lengst til høyre) kommer som et tillegg til 

løsningene i Eidsberg eller Spydeberg. 

Ombygging av stasjonene Eidsberg og Spydeberg kommer kostnadsmessig svært likt ut, selv om de 

har ulike investeringsbehov. Som eksempel kan det nevnes at i Eidsberg er det kaldgarasjer i dag, 

mens Spydeberg har installert brannalarm. Ombygging av Askim brannstasjon blir dyrere pga. tung 

ombygging for ren/uren sone, ekstra kostnader ifbm. kaldgarasjer, heis og nødutgang fra 2. etg. 

Forskjell i investeringskostnad mellom Askim på den ene siden og Eidsberg eller Spydeberg på den 

andre siden er på om lag 2 mill. kroner. 4 

                                                                 

1
 Eiendomsavdelingene har benyttet den samme malen for lett og tung ombygging. Trimrom i Spydeberg er f.eks. prissatt til 

15 000,-/kvm etter den malen som ble satt for nyetablering av rom. Mulig dette er høyt, men man regner med at 

variasjoner her jevner seg ut i sum. 
2
 Eidsberg og Spydeberg tar ikke leie for arealer på mesanin eller repos. 

3
 Ved en delt løsning legges det til grunn at nåværende feierdel tilrettelegges for to kontorer for beredskapspersonellet i 

Askim. Beredskapsleder får kontor sammen med øvrig ledelse. 
4
 Det gjøres oppmerksom på at det er benyttet ulikt beregningsgrunnlag for etablering av carporter. En justering vil 

sannsynligvis øke ombyggings- og leiekostnaden i Askim. 
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Husleie for de to stasjonene Eidsberg og Spydeberg blir også rimeligere enn i Askim, fordi stasjonene 

er mer kompakt innredet. Det gjelder generell arealutnyttelse, samt at garderobeløsninger for 

administrativt og operativt personell kombineres. 

SAMLET ÅRLIG KOSTNADSFORSKJELL 

Skal man finne den driftsmessige kostnadsforskjellen mellom de ulike lokasjonene, er det nødvendig 

å ikke bare vurdere ombyggingskostnader, men også total husleie, strøm og renholdsutgifter: 

 

  Askim 
Eids-
berg 

Spyde-
berg 

Sum 
Pris/-
kvm 

Leie-
kostnad 

Strøm og 
renhold 

Sum 
leie, str. 
og renh. 

Ombygg. 
Tillegg 
Askim 

Total leie 

Askim løsningen               1986328 630150   2616478 

Adm. og våtrom 571 190 113 874 800 699200 437000 1136200       

Trimrom 103 60 46 209 400 83600 104500 188100       

Fellesrom         200             

Vognhall og verksted 414 329 360 1103 400 441352 220676 662028       

Eidsberg løsningen               1654814 367242 9414 2031470 

Adm. og våtrom 56 350 113 519 800 415200 259500 674700       

Trimrom   34 46 80 400 18400 40000 58400       

Fellesrom 538     538 200 107600 134500 242100       

Vognhall og verksted 444 329 360 1133 400 453076 226538 679614       

Spydeberg løsningen               1716314 365714 9414 2091442 

Adm. og våtrom 56 190 314 560 800 448000 280000 728000       

Trimrom   60 40 100 400 40000 50000 90000       

Fellesrom 538     538 200 107600 134500 242100       

Vognhall og verksted 444 329 321 1094 400 437476 218738 656214       

 

Tall i gult viser arealer for ombygget stasjon. De øvrige kvadratmeterangivelsene får frem hvor mye 

arealer som vil benyttes av vaktlaget ved de to stasjonene som ikke bygges om. Deltidsstyrken må ha 

tilgang på trimrom, garderober og samlingsrom. 

Dersom Eidsberg eller Spydeberg ikke ombygges, vil det trekkes ca. 100 m2 fra stasjonen (kontorer) 

slik den er innrettet i dag. Hvis Askim ikke bygges om, vil brannvesenet dele store arealer, herunder 

trimrom, med andre virksomheter.  

Husleie pr. kvm er oppgitt i tabellen. Renhold og strøm er satt til henholdsvis 300,- og 200,- pr. kvm, 

med halvering for fellesområder. Det er ikke renholdskostnader på vognhall. 

Beregningene viser at et samlet brannvesen i Askim vil være over en halv million dyrere enn en delt 

løsning, med brannsjef og forebyggende i enten Eidsberg eller Spydeberg.  

I den totale husleien vil det legges til leie av de 3 øvrige stasjonene ihht. opprinnelig oppsett. 
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2.3.2 KORT BESKRIVELSE AV STASJONENE 

Alle prospektene tilfredsstiller dagens krav til brannstasjon, samt prosjektgruppens krav til utforming. 

SPYDEBERG 

Spydeberg brannstasjon ligger på industrifelt om lag 2,5 km fra E 18. Utvendig slett, stor asfaltert 

tomt. Gode parkeringsmuligheter. Oljeutskiller. 

Stasjonen er innrettet som et kompakt bygg med 291 m2 vognhall og administrasjonen/våtrom 

fordelt på 2 etasjer. 1. etasje er innrettet med universell utforming, med møterom. 

EIDSBERG 

Eidsberg brannstasjon ligger 3,2 km fra E 18, i utkanten av Mysen sentrum. Utvendig stor asfaltert 

tomt foran og bak. Gode parkeringsmuligheter. Kaldgarasje (stolpelager) bak stasjonen. Kjeller er 

innredet med 7 garasjeløp med muligheter for oppvarmede garasjer. 

Vognhallen er på 329 kvm. Administrasjonen er på samme plan. Trimrom er i 2. etg./loft. 

ASKIM 

Askim brannstasjon ligger om lag 2,4 km fra E 18, i utkanten av Askim sentrum. Utvendig stor 

asfaltert tomt, med gode parkeringsmuligheter. 

Vognhall på 340 kvm. Hele administrasjon i 2. etg. med egen garderobe. Trimrom og garderober for 

feiere og beredskap i 1. etasje. 

 

2.4 FAGLIGE FORUTSETNINGER 

Styringsgruppens tilleggsoppdrag legger større vekt på samling av brannfaglige dagfunksjoner enn 

det den opprinnelige leveringen gjorde. Anbefalingene fra brannsjefen i Follo, Dag Christian Holte, 

har utfordret oss på prinsipper som vi har vektlagt i sluttrapporten. Holtes anbefalinger kjenner vi 

igjen i det som har vært drøftet i faggruppenes rapporter. 

På beredskapssiden har forutsetningene endret seg siden det opprinnelige forslaget. Etter en 

gjennomgang av budsjettet har vi redusert antall beredskapspersoner fra 3 til 2, som skal støtte 

avdelingsleder for beredskap. Tanken om stedlig plassering ved de 3 store stasjonene falt dermed 

bort. Det vil imidlertid, som Holte sier, være «behov for personell knyttet til utstyrsforvaltning/drift 

og kompetansehevning knyttet til alle brannstasjonene. Det vil i tiden fremover bli større fokus på 

beredskapsplanleggingen, samhandling med andre beredskapsaktører og kompetanseutvikling.» 

Tilleggsforslaget følger opp anbefalingen om at dette skal være «et samlet team bestående av 

avdelingsleder og støttepersonell.» 

Det opprinnelige forslaget la til grunn at beredskapspersonen, som var plassert sammen med 

dagberedskapen i Askim, måtte inngå i teamet der. Dette er grunnen til at styringsgruppen har valgt 

å plassere alt beredskapspersonell i Askim i dette tilleggsforslaget. 
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Som en vesentlig forutsetning for tilleggsforslaget, er det lagt til grunn at feiere og tilsynspersonell 

skal samlokaliseres. Igjen siterer vi Holte: «Ny forskrift er også under utarbeiding og feierne vil få 

andre arbeidsoppgaver som sannsynligvis vil innebære en tettere kobling med tilsynspersonellet. Det 

legges opp til en risikobasert vurdering på utsatte grupper og at gruppene får en videre 

brannforebyggende oppfølging. … Feiertjenesten vil trolig få et mer rettet brannforebyggende fokus 

fremfor feiing av skorsteiner og fjerning av sot. Jeg mener derfor at det er fornuftig med en 

samlokalisering av hele brannforebyggende avdeling.» 

Holtes erfaring med organisering av brannvesenet, er at «det mest rasjonelle er å samle ledelse, stab 

og støttefunksjoner, samt forebyggende avdeling. Etter mitt syn vil dette gi ledelsen den største 

fordelen med å koordinere, kontrollere og utvikle brannvesenet.» Dette er i tråd med 

prosjektgruppens anbefaling jf. pkt. 4.6.1 i opprinnelig rapport. 

Til spørsmålet om de økonomiske innsparingsmulighetene ved et felles brannvesen, sier Holte 

følgende: «Problemstilling knyttet til skjulte kostnader er gjennomgående ved utskilling av tjenesten 

fra kommunal drift. På generelt grunnlag er brannvesenets bemanning detaljregulert gjennom 

forskrift. Lønnskostnadene utgjør den største posten i regnskapet/budsjettet. Uten å foreta 

strukturendringer (brannstasjonsplassering) er det vanskelig å finne de store besparelsene. Det vil 

være noen stordriftsfordeler ved større enheter, men også her har kommunene muligens tatt ut 

deler av gevinsten. Erfaringer tilsier at det ikke finnes store økonomiske gevinster ved å inngå felles 

brannvesen, men de faglige gevinstene er store.» 

 

2.5 BEFOLKNINGSTYNGDEPUNKT OG PLASSERING 

Det bor vel 15 500 mennesker i Askim som er befolkningstyngdepunktet. De tre kommunene vest for 

Askim har til sammen ca. 15 000 innbyggere. De tre kommunene øst for Askim har til sammen vel 20 

000 innbyggere. Med tanke på en todelt løsning, vil en lokalisering av forebyggende avdeling i Mysen 

gi i snitt noe kortere avstand til befolkningen totalt sett.  

Avstanden til det fjerneste ytterpunktet vil også være kortere fra stasjonslokaliseringen i Eidsberg 

enn fra stasjonen i Hobøl/Spydeberg. Dette gir totalt noe lavere kostnader i det forebyggende 

arbeidet, særlig relatert til tidsforbruk til transport.  Et ønske om at forebyggende personell skal 

kunne delta som supplerende mannskap ved større brann og redningsaksjoner øker betydningen av 

en relativt sentral plassering i forhold til befolkningskonsentrasjonene og den totale mengden av 

brannobjekter. 

Plasseringen av den stående beredskapsstyrken i Askim er god når det gjelder mulighetene for 

bevegelser begge veier langs E-18. Plasseringen er også gunstig når det gjelder å kunne nå både 

Trøgstad og Skiptvet.  

Prognosene tilsier at i løpet av neste 10-15-årsperiode vil tettstedene Spydeberg/Knapstad og Mysen 

komme over 8000 innbyggere, og utløse krav om dagkasernert mannskap. Dette vil få konsekvenser 

for hvordan man innretter beredskapen. I et slikt fremtidsperspektiv vil en lokalisering tettere på E-

18 være naturlig å vurdere for den stående beredskapsstyrken. 
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2.6 ANBEFALING 

Det er flere hensyn som prosjektgruppen har drøftet. Ut ifra politiske tilbakemeldinger om krav til 

budsjett for nytt felles brannvesen vil det være riktig å velge et rimelig alternativ. I et 

fremtidsperspektiv, der man på sikt kan se for seg strukturelle endringer av brannvesenet, vil det 

være klokt å begrense investeringskostnaden for dagens modell. 

På grunnlag av ombyggingskostnadene og leiekostnader, vil løsningene for Eidsberg og Spydeberg 

være rimeligst. Prosjektgruppen ser ikke direkte driftsmessige økonomiske konsekvenser ved å samle 

alle avdelingene, som evt. kunne oppveie for forskjellen i ombyggingskostnad og husleie. 

Prosjektgruppen har tidligere pekt på at det faglig mest optimale vil være å samlokalisere alle 

fagavdelingene på egnet sted. En delt løsning vil kreve at brannsjefen er bevisst på kulturbygging og 

samhandling mellom avdelingene. Prosjektgruppen forutsetter da at avdelingsleder beredskap har 

kontor sammen med øvrig ledelse, slik at koordinering og dialog mellom avdelingene kan ivaretas. 

Prosjektgruppen konstaterer at en delt løsning mellom Eidsberg og Askim er prismessig gunstig. 

Dette forslaget imøtekommer mye av den prinsipielle tenkningen som ble vektlagt i det opprinnelige 

forslaget. Prosjektgruppen vil derfor anbefale dette som den løsningen som har best forutsetninger 

for å kunne gjennomføres nå. En gjennomføring nå er av stor betydning for et best mulig grep om 

brann- og redningsarbeidet i de involverte kommunene sett under ett. 

Prosjektgruppen er samstemt om anbefalingen. 

 

VEDLEGG 

1. Indre Østfold – vurdering. Rapport fra Dag Christian Holte 

2. Romprogram, 26.01.15 
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Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 
 
Kommunestyret inviteres i denne saken til å ta stilling til om det er ønskelig å innføre endringer i den 
politiske styringsstrukturen i Spydeberg kommune. Dette vil da danne grunnlaget for konstitueringen 
etter kommunevalget i 2015.  

Rådmannen innstiller på en overgang fra dagens komitemodell til en utvalgsmodell med 
formannskap og to faste utvalg. I tillegg foreslås politisk representasjon i administrasjonsutvalget 
(partssammensatt utvalg) og enkelte av dagens utvalg/komiteer foreslås ikke videreført. 

Denne saken fremmes for formannskapet og skal endelig avgjøres av kommunestyret. Saken skal 
også behandles av eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og råd for flyktninger 
og integrering. 

Saksopplysninger 
Kommuneloven gir klare føringer for valgmuligheter knyttet til politisk organisering i kommunene. 
Reglene for dette finnes i kapittel 2 i kommuneloven §§ 6 til 10. I følge reglene i § 6 skal en kommune 
med mellom 5 og 10 000 innbyggere ha minst 19 representanter i kommunestyret. Spydeberg 
kommune har i dag 21 medlemmer. Dette kan ikke endres for neste valgperiode, da vedtak om slik 
endring skal fattes senest 31. desember i nestsiste år før valget. 

Når det gjelder formannskapet så er det et lovpålagt organ som i henhold til kommunelovens § 8 nr. 
1 skal ha minimum fem medlemmer. Dette tallet er i følge loven ikke knyttet til kommunestørrelse. 
Ved valg til formannskapet er kun kommunestyrerepresentanter valgbare. Etter kommuneloven er 
det ingen hindringer for at antallet medlemmer i formannskapet kan reduseres ved førstkommende 
valg. Det er tre oppgaver som skal ivaretas av formannskapet. Det dreier seg om behandling av 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utenom dette kan formannskapet tildeles 
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avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

I forhold til den øvrige politiske strukturen opererer kommuneloven med to alternativer. Den ene er 
en struktur med faste utvalg som reguleres i lovens § 10 og den andre en struktur med 
kommunestyrekomiteer som reguleres av lovens § 10 a. 

Faste utvalg etter kommunelovens § 10 nr. 1. kan opprettes enten for kommunale formål eller for 
deler av kommunens virksomhet. Faste utvalg skal uavhengig av kommunestørrelse ha minimum tre 
medlemmer. Det er ingen krav om når endring i antall medlemmer skal skje for å være gyldig til et 
kommende kommunevalg. Det er ikke krav til at medlemmer av faste utvalg også må være medlem 
av kommunestyret. Utvalget kan på linje med formannskapet gis avgjørelsesmyndighet i alle saker 
hvor ikke annet følger av lov. I henhold til § 10 nr. 5 kan kommunestyret også opprette komiteer til 
forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Her kan det tildeles myndighet til å 
avgjøre enkeltsaker som har direkte sammenheng med komiteens oppdrag. Her reguleres forholdet 
til ad hoc komiteer som for eksempel byggekomiteer. 

Kommunestyrekomiteer opprettes som saksforberedende organer for kommunestyret. Komiteer skal 
også ha minimum tre medlemmer. I motsetning til faste utvalg åpner ikke loven for å delegere 
avgjørelsesmyndighet til komiteer. I § 10 a nr. 2 heter det følgende: «Kommunestyret og fylkestinget 
deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og 
fylkestingskomiteer, og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som 
også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er utelukket fra valg til komiteene. Ordfører og 
fylkesordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det.» En 
konsekvens av dette er at det ikke kan velges medlemmer til komiteer som ikke er medlemmer av 
kommunestyret, og at med nevnte unntak må alle kommunestyrets representanter delta. 

Spydeberg kommune har i dag en politisk styringsstruktur som skjematisk kan fremstilles på følgende 
måte:

I denne strukturen er det slik at formannskapet, komite for oppvekst omsorg og kultur (KOOK), 
komite for plan, miljø og teknikk (KMPT) samt kontrollutvalget (KU) kan foreta innstilling til 
kommunestyret.  

Folkehelsekomiteen behandler saker knyttet til trafikksikkerhet, samlokaliserte 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og folkehelse. Komiteen har en begrenset vedtaksrett som 
knytter seg til tiltak innen for en økonomisk ramme fastsatt i kommunens budsjettbehandling. For 
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øvrig skal prinsipielle saker på disse områdene til kommunestyret. Dette foregår ved at sakene 
fremmes for kommunestyret via enten KOOK eller formannskapet. 

Kommunene står fritt i forhold til antall utvalg det opprettes. Et utvalg som Spydeberg kommune har 
valgt å opprette er Næringsutvalget. Dette utvalget har et eget reglement og er et rådgivende organ 
overfor formannskapet. Det består av fem medlemmer. 

Det er ikke noe krav i norsk lov at kommunene skal ha en egen viltnemd. Spydeberg kommune har 
likevel til nå valgt å ha en slik nemd bestående av fem medlemmer 

I henhold til kommuneloven § 25 skal kommunen ha et partssammensatt utvalg 
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. I dette utvalget skal kommunen ha flertallet av representanter. 
Kommunestyret skal velge kommunens representanter og bestemmer selv om disse representantene 
kommer fra administrasjonen eller er politikere. Spydeberg kommune har i dag et utvalg med 
administrative representanter. 

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og skal etter loven bestå av minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger medlemmer, leder og nestleder. Det skal være et medlem som også er 
medlem av kommunestyret. Kontrollutvalget har i dag fem medlemmer. 

I henhold til forvaltningslovens § 28 skal kommunen ha en klageinstans for klage på enkeltvedtak 
fattet av et organ som er opprettet i medhold av kommuneloven. Det er i utgangspunkt 
kommunestyret som står fritt til å velge om dette skal delegeres til en klagenemd. I Spydeberg er 
denne myndigheten delegert til klagenemda som i sammensetning er lik formannskapet. 

Vurdering 

Strukturen for politisk virksomhet har betydning for utviklingen av lokaldemokratiet og den har 
betydning for forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunen. I denne saken fremmer 
rådmannen forslag til en struktur på politisk virksomhet. Det vil ikke i denne saken bli foreslått vedtak 
om reglement for politisk virksomhet eller delegering av myndighet til de politiske organer. Disse 
vedtakene vil rådmannen fremme forslag om i første møte etter sommeren. Rådmannen viser også 
til kommunestyremøte hvor rådmannen gjennomførte en drøfting med kommunestyret om politisk 
styringsstruktur. 

Da Spydeberg kommune for noen år tilbake innførte komitemodellen, var det ingen 
beslutningsmyndighet hos komiteene og rådmannen fremmet ikke innstilling i sakene. Det gjorde 
komiteene selv. Det har gjennom årene blitt gjort endringer slik at det fremmes innstilling fra 
rådmannen i alle saker, og det er lagt beslutningsmyndighet til komiteene. KMPT har langt mer 
delegert myndighet enn KOOK. 

Dagens politiske styringsstruktur med delegert beslutningsmyndighet og uten gjennomgående 
representasjon tilsier at juridisk har Spydeberg kommune en struktur med faste utvalg, men har valgt 
å kalle utvalgene for komiteer.  

I gjeldende reglement for folkevalgte organer vedtatt av kommunestyret i 2009 slås det fast at det 
ikke er fullt ut gjennomgående representasjon i komiteene. Etter rådmannens vurdering er 
gjennomgående representasjon en fordel.  
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Når det gjelder å vurdere hvilken politisk struktur som er hensiktsmessig, kan det være flere aktuelle 
løsninger. Noen kommuner har en løsning med et fast utvalg med delegert myndighet i forhold til 
deler av plan og bygningsloven, og resterende kommunestyrerepresentanter fordelt på komiteer. 
Noen har da nummererte komiteer mens andre har komiteer knyttet til fagområder. Uansett er da 
komiteene rene saksforberedende organ for kommunestyret uten delegert myndighet. Spydeberg 
kommune forsøkte denne ordningen for noen år tilbake, men har delvis forlatt den til fordel for en 
løsning med delegert myndighet og ikke fullt ut gjennomgående representasjon. Med denne 
utviklingen som bakgrunn foreslår rådmannen den løsningen som ikke krever gjennomgående 
representasjon og hvor delegering av myndighet er mulig, nemlig en modell med faste utvalg. 

Spørsmålet blir da hvilke utvalg som er hensiktsmessig å ha? I den sammenheng ønsker rådmannen 
først å gi noen vurderinger i forhold til noen av dagens komiteer og utvalg i forhold til om det anses 
hensiktsmessig med en videreføring: 

· I henhold til Folkehelseloven skal kommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og 
med de virkemidler kommunen har, herunder kommer lokal planlegging og utvikling, 
forvaltning og tjenesteyting. Med andre ord betyr det «folkehelse i alt vi gjør». For å 
gjennomføre dette mener rådmannen at planlegging knyttet til dette skal inngå i arbeidet 
med økonomi- og strategiplaner og sikres sin rettmessige plass gjennom lokale målekart. 
Da folkehelse ikke kan skilles fra den øvrige virksomheten i kommunen anbefaler 
rådmannen at denne komiteen legges ned og oppgaven ivaretas gjennom en ny 
utvalgsstruktur. 
 

· Næringsutvikling er viktig for Spydeberg kommune. Det er viktig at rådmannen legger til 
rette for de administrative og politiske oppgaver som knytter seg til ivaretakelse og 
utvikling av kommunens næringsliv. De politiske oppgaver knyttet til dette fagfeltet kan 
enten ivaretas som i dag, eller oppgavene kan overføres til et annet fagutvalg eller 
formannskapet. Rådmannen vurderer det slik at disse oppgavene best kan ivaretas i et 
sterkt fagutvalg sammen med miljømessige og tekniske spørsmål. Rådmannen anbefaler 
derfor ikke en videreføring av Næringsutvalget i sin nåværende form. 
 

· Viltnemda behandler i dag høringsuttalelser, kommunale målsetninger for 
hjorteviltforvaltningen, årlige minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og 
andre aktuelle saker innen viltforvaltning. Leder av nemda organiserer i dag en gruppe som 
utfører den praktiske delen av fallvilthåndtering ved viltulykker. Rådmannen anbefaler at 
viltnemda ikke føres videre i sin nåværende form og at saker som krever politisk 
behandling behandles av et av de faste utvalg. Det bør vurderes muligheter for å 
organisere fallvilthåndtering i en interkommunal sammenheng. 

Som tidligere omtalt har kommunen et administrasjonsutvalg uten politisk deltakelse. Etter 
rådmannens vurdering vil politisk deltakelse bety en klar styrking at den politiske rollen som 
arbeidsgiver og foreslår en endring på dette området.  

Rådmannen foreslår ingen endringer hva angår kontrollutvalget og for resterende deler av strukturen 
velger rådmannen å foreslå en løsning med formannskap og to faste utvalg: 

· Formannskapet med syv medlemmer vil da naturlig få oppgavene som hører hjemme 
under ansvarsområde for politikk (herunder kirke og tilskudd til trossamfunn), 
administrasjon (herunder personalpolitiske spørsmål) og oppgaver knyttet til det finansielle 
området. 
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· Fast utvalg for helse, oppvekst og kultur med syv medlemmer. Dette utvalget er tiltenkt 
politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som i dag hører inn under 
virksomhetene Grinitun pleie- og omsorg, skole, barnehage, familierelaterte tjenester samt 
den del av stab, servicetorg og kultur som dreier seg om folkehelse og kulturelle spørsmål. 
 

· Fast utvalg for miljø, næring og teknikk med syv medlemmer. Dette utvalget er tiltenkt 
politiske oppgaver som knytter seg til områder som i dag hører inn under virksomhetene 
Eiendom og teknisk drift og teknisk forvaltning. Herunder ligger myndighet i forhold til 
deler av plan og bygningsloven og sikring av at folkehelse inngår i all kommunalt planarbeid 
og utvikling. 

Det foreslås ingen endringer knyttet til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, 
rådet for flyktninger og integrering og ungdommens kommunestyre. 

Konklusjon 
Det nærmer seg tiden for et nytt kommunevalg. For å lage forutsigbarhet i forhold til den politiske 
konstitueringen etter valget fremmes en sak til kommunestyret om fremtidig politisk styringsstruktur 
i kommunen. Dette har vært drøftet i et kommunestyremøte og rådmannen fremmer på bakgrunn av 
dette samt de vurderinger som fremkommer i saksfremlegget følgende forslag til ny struktur: 

 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken. 
 

2. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret 
blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene. 
 

3. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 
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Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 12/2015 
 

KOOK - behandling: 
Forslag fra Senterpartiet:  
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføyning: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Senterpartiet.  
 
Uttalelse til FSK: 

 
 

KOOK - vedtak: 
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføyning: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 

 
 
Komite for miljø. plan og teknikk - 34/2015 
 

KMPT - behandling: 
Følgende hadde ordet: Yngve Brænd, Trond Kallum, Anne Sofie Hoff, Sølve Egeland, Heidi Vildskog, 
Truls Lindmo 
 
1. Forslag fra Yngve Brænd (H):  
 
Forslag om å utsette behandlingen av saken.  
 
VOTERING: 6 mot, 1 for (Yngve Brænd), og saken realitetsbehandles. 
 
2. Uttalelse fra KMPT: 
 
KMPT støtter forslaget til innstilling. KMPT mener det bør tilstrebes at det er en overvekt av 
representanter i de faste utvalgene, som kommer fra kommunestyret (størst mulig gjennomgående 
representasjon). 
 
VOTERING: En stemme mot (Yngve Brænd (H)), resten for og vedtaket står.  
 
 

KMPT - vedtak: 
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KMPT støtter forslaget til innstilling. KMPT mener det bør tilstrebes at det er en overvekt av 
representanter i de faste utvalgene, som kommer fra kommunestyret (størst mulig gjennomgående 
representasjon). 

 

 
 
Formannskap - 48/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Fellesforslag fra Formannskapet:  
 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg:   
 
1. Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder,  velges blant 
kommunestyrets representanter.  
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  

Innstilling til kommunestyret: 
 

 
 

FS - vedtak: 
1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken. 
2. Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder,  velges 

blant kommunestyrets representanter.  
 

3. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret 
blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene. 
 

4. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 
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Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 

Denne saken skal sluttbehandling i kommunestyret. 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2014 , K- 071/13 Økonomi og strategiplan 2014-2017 med 
budsjett 2014, pk.8: 

«Det settes av kr. 300 000.- fra disposisjonsfond til gjennomføring av en forundersøkelse og 
forprosjekt inkludert anbudsinnhenting for selvfinansierende investeringer innen 
energiøkonomisering av offentlige bygg.» 

Det ble valgt en løsning som kalles EPC (Energy Performance Contracting), eller på norsk, 
«Energisparekontrakt med resultatgaranti.» Det er en avtale om gjennomføring av energisparende 
tiltak hvor energientreprenøren garanterer og kontraktfester konkrete framtidige besparelser for 
kunden 

Nøkkelprinsippet er :  

-Alle energisparetiltakene finansieres gjennom de garanterte besparelsene uten tilleggskostnader. 
Sparte kostnader til energikjøp benyttes til investeringer. 

-Kommunen har en part å forholde seg til. Hele prosjektet leveres av en enkelt leverandør – 
energientreprenøren – som står for mesteparten av finansielle og tekniske risikoen. 

-Ingen risiko for kommunen: Besparelsen gjennom energisparing og rasjonalisering av driften oppnås 
gradvis og er fastsatt og garantert i kontrakt. 
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-EPC er godt egnet for bygninger hvor energibruken kan reduseres og hvor det er behov for en 
oppgradering eller utskifting av system for energiforsyning. Eller andre tekniske anlegg, f. eks 
ventilasjonsanlegg eller belysning. 

 

Økonomisk modell for EPC-kontrakt - prinsippskisse 

Prosjektet deles inn i tre faser: 

Fase 1: prosjektutvikling. 

Dette innebærer at entreprenøren skal vise hvilke energi- og driftsbesparingstiltak som er mulig å 
gjennomføre. Utredningen skal også fastsette implementeringskostnadene for disse tiltakene i fase 2.  

Fase 2: Prosjektgjennomføring. 

Dette innebærer gjennomføring av tiltak som er beskrevet i fase 1, som ivaretar både målsettingen 
med eiendommens virksomhet og prosjektets målsetting. Fasen inneholder også nødvendige tiltak 
for å sikre oppfølging og langsiktig effekt av investeringene. 

Fase 3: Prosjektoppfølging. 

Dette innebærer drift og vedlikehold av eiendommene etter gjennomføring av fase 2, etter 
driftsmodellen presentert i fase 2, slik at eksisterende anlegg og nye investeringer som er gjort 
opprettholder sin funksjon og oppfyller de krav til inneklima og funksjonalitet som er beskrevet i 
konkurransegrunnlaget og slik at garantert årlig energibesparelse genereres. 
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De kommunale byggene som ble valgt til å være med i prosjektet fra starten av  er: 

Spydeberg skole, Hovin skole, ungdomsskolen, kommunehuset, Blomsterenga barnehage, Grinitun, 
Fjellheim, Norderhaug, Nordmyrstubben 15A, Sanitetens hus, Buerveien, Brannstasjon, Vannverket 
på Hemnes. 

Etter en gjennomgang har Buerveien blitt trekt ut og klubbhuset har kommet inn. 

Det har vært en møysommelig kartlegging av alle byggene, slik som arealer, byggeår, energiforbruk i 
de siste tre år, alle tekniske anlegg. 

Bygg kan trekkes ut av kontrakten, eller legges til også etter at kontrakt er inngått. Avtalen reguleres 
da etter beskrevne investeringer og besparelser på bygget. 

Etter en anbudsrunde med analyse på et bygg, ble det tildelt en kontrakt etter følgende kriterier: 
 
1. Best lønnsomhet for kunde; Nåverdi og forventet energibesparelse for alle byggene i kommunen. 
50% vekting av nåverdi og forventet energibesparelse 80 %  
2. Erfaring fra liknende EPC-prosjekter for nøkkelpersoner i prosjektet (CV for nøkkelpersonell med 
beskrivelse av erfaring og kompetanse samt referanser) 10 % 
3. Pris for fase 1 og energimerking av bygg portefølje i kommunen, med50% vekting på kostnad fase 
1 og energimerking 10 %. 

Det var fem tilbydere og etter forhandlinger endte det med en kontrakt med Norsk Enøk og Energi 
AS, (NEE).  

Garantien i tilbudet fra NEE er vist i vedlegg 1; Garantitabell. 

Garantien fra entreprenøren er en besparelse på 42% av dagens energiforbruk på byggene som er 
med i prosjektet. 

Spydeberg kommune er den første kommunen i Indre Østfold som har valgt å gå inn i et EPC prosjekt, 
og den første kommunen i Østfold som benytter denne formen for kontrakt etter nye maler som er 
utarbeidet  av KS. Etter at Spydeberg satt i gang prosjektet er det laget en Norsk Standard basert på 
KS-malene. Omlag 30 kommune har brukt KS-maler og gjennomføringsopplegg før Spydeberg satte i 
gang.  

Vurdering 

Alle byggene som er med i avtalen har blitt gjennomgått og det har blitt laget en enøkanalyse for 
hvert bygg. Et eksempel på dette er vist i vedlegg 2; Enøkanalyse for Spydeberg skole.  

Det som står over streken som lønnsomme tiltak er ihht garantitabellen (vedlegg1). Tiltakene under 
streken har blitt vurdert men ikke funnet som et lønnsomt enøktiltak separat sett. På andre bygg er 
det andre ting, slik som ventilasjon, belysning, vinduer, varmeanlegg, osv. 

Alle tiltak som legges inn i totalpakken vil gi en besparing i energibruk, stor eller liten, og vil utløse 
støtte fra ENOVA. Støtten fra ENOVA er ikke tatt inn i beregningene og vil komme som en bonus som 
gjør tiltakene mere lønnsomme. 
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De fleste byggene har et vedlikeholdsetterslep som vil gi kostnader til utbedringer de kommende 
årene. For eksempel taket på Fjellheim. En bygning fra 1965 med flatt tak og takpapp fra byggeåret. 
Som et separat enøktiltak er det ikke lønnsomt. Vinduer, store vindusflater med dårlig isolasjonsverdi 
og karmer som faller i fra hverandre. Men når det legges inn i en totalpakke med ekstra isolasjon og 
støtte fra ENOVA på en kostnad som vil komme uansett det neste året, kan det totalt sett forsvares. 
Andre, tilsvarende tiltak, er vurdert på andre bygg. Byggene har blitt vurdert etter hvordan det ser ut 
til at utviklingen vil være for hvert enkelt bygg.. Om bygget skal endre drift, selges, eller andre ting. 

Spydeberg kommune har hatt en ressursgjennomgang i alle virksomheter. Den innleide konsulenten 
som sto for gjennomgangen hadde som konklusjon at:  

· kostnadene til energi pr. m2  virker til å være for høyt. 
· Vaktmesteriet gjøres planmessig. Med sentral pool av vaktmestere inklusivt elektronisk 

overvåking  og meldesystem , vil ressursbruken kunne reduseres. 

Det betyr at dersom det investeres i et SD- anlegg, (system for sentral driftsovervåking,) kan driften 
bli mer effektiv og det muliggjør utføring av flere oppgaver som det i dag leies inn mannskap til. 

SD- anlegg ligger inne som en «ikke lønnsom» investering med hensyn på energibesparing, men 
dersom argumentet ovenfor legges til grunn, blir regnestykket annerledes.  
I tillegg må det etableres et «toppsystem». Det nye toppsystemet vil gi kommunen god oversikt over 
de tekniske anleggene i hvert enkelt bygg, som er tilkoblet det nye toppsystemet. Tilkoblede tekniske 
anlegg vil kunne styres, overvåkes og reguleres ved hjelp av statiske og dynamiske skjermbilder som 
illustrerer de forskjellige anleggene på hvert enkelt bygg. Alarmer vil kunne overvåkes med mulighet 
for varsling via SMS/telefon til vaktmester/driftsansvarlig. Prisen på toppsystemet er kr. 440 600 eks. 
mva.  
 
Det er også mulig å legge inn en faktor i regnearket som beskriver en forenkling av drift og 
vedlikehold ved valgte løsninger, som vil gi en bedre lønnsomhet totalt sett. Det har ikke blitt  gjort, 
men det hadde vært mulig med et anslag på dette. 

Siden denne kontraktsformen gir mulighet for å hente inn noe av etterslepet på vedlikehold i en 
investeringspakke, og det i tillegg utløser en støtte fra ENOVA vurderes det som viktig å få med 
mange  nødvendige tiltak som allikevel må løses innen få år. 

Selv om det legges inn tiltak som forlenger nedbetalingstiden med mange år, er det mulig å inngå en 
kontrakt med entreprenøren for en kortere periode enn nedbetalingstiden med en opsjon på 
forlengelse av avtalen. Ved avtaletidens utløp kan kommunen vurdere samarbeidet og om det er 
behov for mere bistand til oppfølging for å klare den ønskede reduksjon framover. 
 
Konklusjon 

EPC kontraktsformen vurderes som gunstig for kommunen. 
Erfaring fra ombygging eller ved nybygging er at de tekniske anleggene blir store og komplekse og til 
tider har problemer med «å snakke sammen». Grensesnittene oppleves som vanskelige. Her er det 
en entreprenør som må få de tekniske anleggene til å fungere optimalt for å kunne levere i henhold 
til kontrakt. 

Det er samlet sett mange investeringsprosjekter som skal gjennomføres i løpet av en kort periode på 
et og et halvt år. Det kreves kompetanse og stor kapasitet for å kunne følge opp alle prosjektene i 
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denne perioden. Dette gjennomføres ved denne kontrakten av energientreprenøren. 

I kontrakten som en del av avtalen ligger det en opplæringsdel, både for driftspersonellet og for 
skolene. Dette for å sikre at de som skal drifte anleggene får den rette kompetansen til å forstå 
hvordan de fungerer  optimalt. Energientreprenøren lager et opplegg til bruk i skolen for å gi en 
energi bevissthet hos elevene. Det kan for eksempel være aktuelt med skjermer som viser 
energiforbruket til en hver tid på bygget slik at brukerne kan se hva som influerer på energiforbruket 
og hva de kan gjøre selv for å redusere forbruket. 

Kontrakten  vil gi en bonus både til energientreprenøren og kommunen dersom det oppnås en 
energibesparelse som er større enn 110 % av avtalt størrelse. Da deles overskytende mellom 
kommune og entreprenør 50/50. Dersom det oppnås mindre enn 90 % av kontrakten må 
entreprenøren betale mellomlegget til kommunen. 

Det vurderes som fornuftig med en avtaletid på fem år, med en opsjon på forlengelse. Da vil både 
samarbeid og økonomi være utslagsgivende for videre valg. 

Denne investeringen vil ikke påføre kommunen som helhet økte kostnader. Hele investeringen 
dekkes av innsparingen på energikostnader. 

Erfaring fra tilsvarende prosjekter som er gjennomført i andre kommuner tilsier at dette vil kunne 
utløse en støtte fra ENOVA på mellom to og tre millioner kroner. 

Ser en på tabellen for garantien, vedlegg 2, så viser den en besparelse på 42 %. I tabellen som viser 
besparelse etter tilvalg, vedlegg 3, så viser den at entreprenøren garanterer en innsparing på 48% av 
energiforbruket. Det krever en investering på kr. 20 132 600 eks mva, med en inntjeningstid på 17,18 
år. 

En investering for å redusere energiforbruket i Spydeberg kommune med 48 % må være en 
«Miljøkommune» verdig. Forøvrig er dette den nest høyeste %-vise besparelsen i et EPC-prosjekt i 
Norge.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Spydeberg kommune inngår en EPC kontrakt med firmaet Norsk Enøk og Energi AS med en 
investeringsramme og innehold som beskrevet i vedlegg 3, med tillegg for kostnad for 
toppsystem på SD- anlegg. 

2. Det foretas et lånopptak på kr. 20 572 600 eks mva. som i sin helhet dekkes av reduserte 
energikostnader. 

3. Avtaletiden settes til fem år, med opsjon på forlengelse til åtte år . 
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VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

Innstilling til kommunestyret: 
 

 
 

FS - vedtak: 
1. Spydeberg kommune inngår en EPC kontrakt med firmaet Norsk Enøk og Energi AS med en 

investeringsramme og innehold som beskrevet i vedlegg 3, med tillegg for kostnad for 
toppsystem på SD- anlegg. 

2. Det bevilges kr 25 715 750. Bevilgningen dekkes med låneopptak kr 25 715 750. 
3. Avtaletiden settes til fem år, med opsjon på forlengelse til åtte år . 

 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Garantitabell 
Enøktiltak Spydeberg skole 
Total etter tilvalg Vedlegg 3 
 
 
 



Garantitabell

Prosjektnr Bygg Investering Lønnsomhet enøk Forbruk grunndataskjema

Analyse-

ansvarlig Energi Effekt Kroner Enøk Inntjeningstid Nåverdi

Forbruk før 

enøk % besparelse

KWh/år KW/år kr./år samlet kr år kr

750100 Spydeberg skole BS 238 995             5                        169 297            1 116 902            8,20                 949 661         518 523 46 %

750200 Hovin skole HPR 189 530             21                     141 071            885 500               7,72                 798 058         544 768 35 %

750300 Spydeberg ungdomskole DEE 535 150             169                   442 205            563 660               1,35                 4 585 850      1 021 547 52 %

750400 Fjellheim allaktivitetshus DEE 327 518             4                        230 862            1 651 360            9,07                 1 305 475      723 744 45 %

750500 Grinitun pleie og omsorg HPR 557 800             11                     394 860            1 749 000            5,13                 3 089 026      1 501 501 37 %

750600 Blomsterenga barnehage DR 10 316                5                        9 221                 39 500                 4,94                 68 276            122 450 8 %

750700 Sanitetens hus HPR 25 000                -                    17 500              30 700                 1,88                 113 733         54 380 46 %

750800 Kommunehus BES/TMM 226 942             100                   198 659            1 786 632            12,24               678 884         456 918 50 %

750900 Dagsenter Løvestad BS 15 866                27                     26 661              110 210               4,75                 139 142         50 553 31 %

751000 Vannverk Hemnes DEE 66 384                17                     53 269              306 040               6,94                 313 017         284 174 23 %

751100 Nordrehaug TMM 43 192                -                    30 234              308 400               14,62               112 616         63 162 68 %

751200 Brannstasjon TMM 46 500                -                    32 550              164 000               5,95                 212 775         104 052 45 %

751300 Buerveien DR -                      -                    -                     -                        -                  55 258

Sum 2 283 193          359                   1 746 390         8 711 904            6,20                 9 010 023      5 501 030 42 %

Besparelse



750100 Spydeberg skole

Investering Lønnsomhet

Valg Tiltak Energi Effekt Kroner Enøk Levetid Nåverdi Inntjeningstid

Nr KWh/år KW/år kr/år samlet kr år kr år

1 1 Energioppfølging 24 954 15 222              20 000 15 137 999 1,39                

1 2

Justering av driftstider 

ventilasjonsaggregat paviljong
3 846

2 346                
4 546 10

13 570 2,09                

1 3 Involvering lærere og elever 5 041 3 075                9 000 15 22 918 3,24                

1 4

Justering av driftstider 

ventilasjonsaggregat 2005 bygg inkl. 

VAV og CO2 styring i gymnastikksal

15 458

9 429                

46 546 15

51 328 5,81                

1 5 Etterisolering av loft 1919 bygg 18 673 11 391              68 900 30 106 200 7,38                

1 6 Installasjon av luft/vann varmepumpe 144 500 5 91 020              800 000 20 334 310 11,86              

-                    0 #DIV/0!

-                    0 #DIV/0!

-                    0 #DIV/0!

-                    0 #DIV/0!

-                    0 #DIV/0!

-                    0 #DIV/0!

Sum 212 472         5                     132 483            948 992         666 324         9,1                        

Ulønnsomme tiltak

7

Montering av korttidsur på 

avtrekksvifter skolekjøkken
2 100

1 281                
11 200 10

-1 308 11,78              

8

Nattsenking av innetemperatur 

paviljong
3 450

2 105                
24 810 10

-8 560 18,25              

9
Utskifting av kryssvarmeveksler på 

ventilasjonsaggregat 1997 bygg
15 646 9 544                125 800 20 -6 860 22,05              

10

Utskifting av T8 armaturer til LED 

armaturer
4 515 7

6 779                
555 537 15

-485 172 #NUM!

11 Utskifting av vinduer i 1919 bygg 22 634 13 807              1767300 30 -1 555 057 #NUM!

12 Utskifting av vinduer i 1978 bygg 4 995 3 047                515 500 30 -468 661 #NUM!

13 SD anlegg - lokal andel 7 207 4 396                766 800 10 -732 853 #NUM!

14 Utskifting av ytterdør SFO 1997 bygg 678 414                    49 800 30 -43 442 #NUM!

15

Væske/vann varmepumpe (alternativ 

til tiltak 6)
146 140 5

92 020              
1 450 000 25

-153 070 31,78              

16

Utskifting av ventilasjonsaggregat 1997 

bygg (alternativ til tiltak 9)
18 700

11 407              
320 000 20

-177 844 #NUM!

-                    0 #DIV/0!

Sum 438 537         17                   277 283            6 535 739     -2 966 502 #NUM!

Besparelse



Vedlegg 3

Total tabell etter innvalg av tiltak.

Prosjektnr Bygg Investering Lønnsomhet enøk Forbruk grunndataskjema

Analyse-

ansvarlig Energi Effekt Arbeid/annet Kroner Enøk Inntjeningstid Nåverdi

Forbruk før 

enøk % besparelse

KWh/år KW/år kr/år kr./år samlet kr år kr

750100 Spydeberg skole BS 246 504             5                        -                    153 242            1 813 773            18,36               7 086              518 523 48 %

750200 Hovin skole HPR 226 787             25                     -                    152 485            2 588 110            38,70               -823 618        544 768 42 %

750300 Spydeberg ungdomskole DEE 558 611             169                   -                    437 928            1 175 300            2,95                 4 016 164      1 021 547 55 %

750400 Fjellheim allaktivitetshus DEE 424 510             4                        -                    261 251            5 042 858            68,79               -1 769 494    723 744 59 %

750500 Grinitun pleie og omsorg HPR 605 100             11                     -                    375 436            2 529 000            8,42                 1 940 829      1 501 501 40 %

750600 Blomsterenga barnehage DR 21 381                5                        -                    15 917              163 500               14,77               19 425            122 450 17 %

750800 Kommunehus BES/TMM 331 080             128                   -                    275 271            5 405 643            82,20               -2 004 625    456 918 72 %

750900 Dagsenter Løvestad BS 17 148                27                     -                    27 014              365 976               18,54               -72 425          50 553 34 %

751000 Vannverk Hemnes DEE 66 384                17                     -                    50 269              306 040               7,44                 280 451         284 174 23 %

751100 Nordrehaug TMM 41 192                -                    -                    27 599              298 400               15,94               85 686            63 162 65 %

751200 Brannstasjon TMM 49 400                -                    -                    33 098              444 000               22,77               -68 369          104 052 47 %

751400 Klubbhus/Stadion HNS/DEE 60 993                17                     -                    46 981              419 567               22,77               126 237         

Sum 2 588 097          390                   -                    1 809 511         20 132 600         17,18               -1 755 494    5 391 391 48 %

Besparelse
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Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: Nina Haaland 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 
Rådmannen valgte å trekke investeringsforslaget på en gravemaskin til teknisk utedrift i vedtaket til 
budsjett for 2015, , K- 071/13 Økonomi og strategiplan 2014-2017 med budsjett 2014. 

Begrunnelsen for det var at rådmannen så det som fornuftig å gi en fullstendig oversikt over 
maskiner og utstyr som virksomheten eier og disponerer. Dette for å gi et svar på hvilket utstyr 
kommunen skal eie eller leie inn og hvilke tjenester som skal kjøpes av private aktører. 

Oversikten over maskiner og utstyr ligger ved saken som vedlegg 1. 

Vurdering 

Kjøretøyer 

Det kan på sikt vurderes å avhende lastebil mot traktor registrert kjøretøy med henger som vil kunne 
dekke flere behov enn lastebil. Vi vil ha et behov for innleie av noe transport, men dersom en ved 
endringer av kommunestruktur skal se på utstyr i en «ny» kommune så vil kanskje dette behovet 
være dekket allerede. Verdien på å avhende lastebilen nå må vurderes opp mot investeringsbehovet 
og forventet fremdrift på ny kommunestruktur 

Mercedes Unimog (traktor reg, 1981) er et relativt billig kjøretøy å drifte, men har et begrenset 
bruksområde slik den står i dag rigget for vinterdrift. Dersom en får driftsstopp er dette et eldre 
kjøretøy slik at tilgang på reservedeler etc kan begrense seg og har ikke tilstrekkelig sikkerhet ift. 
beredskap. Kan vurderes byttet i mindre laster/maskin som kan dekke behov for sommer- og 
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vinterdrift rundt kommunale bygg. 

Det er dedikerte biler for vannforsyning (ny i 2013) og avløp (2007), disse har separate sett med 
verktøy ift. ren/uren sone. I tillegg disponeres en bil for drift på vannverket (vannprøver, tilsyn etc) 
og en mindre varebil som benyttes på VA generelt (med 4x4). Bil for avløp fra 2007 bør vurderes 
byttet innen 2-3 år. 

Grønt disponerer pickup og har bevilgning i 2015 for anskaffelse av ny bil. 

Det er i 2015 anskaffet UTV med henger for kombinert drift på VA/vei/grønt, og beredskap. Denne er 
allerede mye benyttet ift. transport av deler og utstyr ved vedlikeholdsoppgaver utenfor vei. 

Driftsleder benytter ved behov en mindre varebil som også benyttes til andre formål ved behov. 

Vollene gård disponerer en mindre varebil som benyttes til transport av personell og tilhenger. 

Eiendom disponerer en mindre varebil som i hovedsak går mot vaktmester/rørlegger. 

Driftsavdelingen har 2 traktorer til driftsoppgaver. Disse utfører alt fra brøyting/skraping til feiing, 
transport, lasting etc. Den nyeste er fra 2014, den eldste er fra 2007. Den siste bør vurderes byttet 
innen 3-4 år. 

For lasting, brøyting, serviceoppdrag etc. har driftsavdelingen en Volvo hjullaster (L-40) som vurderes 
som uegnet foran neste vintersesong. Maskinen har siste året hatt flere driftsstopp, og er slitt i sving 
leddet og laste aggregatet. For å reparere maskinen opp til en god standard forventes påkostninger 
på mellom 80 – 100 000,-. Dette er uforsvarlig da maskinen i seg selv har en salgsverdi noe over dette 
slik den står i dag, men som altså ikke er driftssikker nok for beredskap. 
Det følger også en del utstyr med denne maskinen, noe kan avhendes med maskinen, noe beholdes 
videre dersom tilsvarende maskin anskaffes.  

Utstyr 

6 maskiner har brøyteutstyr, 4 maskiner har strøutstyr, alt i relativt god stand. Ved evt. innbytte av 
maskiner bør brøyte og strøutstyr byttes samtidig. 

Det finnes 2 stk eldre strøapparater som kan avhendes 

Driftsavdelingen har en 3000 l vakuum tankvogn som ikke lenger benyttes, denne kan avhendes 

Videre har driftsavdelingen en steamvogn som benyttes ved frosne sluk og stikkrenner om vinteren. 
Selv om denne benyttes lite anses den som viktig å ha i beredskap. 

Avdelingen har en feiemaskin for traktorslep som benyttes til vårfeiing og vedlikeholds feiing. Denne 
er i god stand. De har også en åpen feiekost for traktor, denne er slitt og lite hensiktsmessig, men kan 
vurderes byttet i frontmontert kost for hjullaster/traktor. 

For hogging av flis har driftsavdelingen en flishogger med stor kapasitet og av god kvalitet. 

Til klipping av plen disponerer avdelingen 2 selvgående klippere, den ene er bioklipp og den andre 
med oppsamler. Klipper med bioklipp bør oppgraderes med ny klippepanne da den er svært slitt 
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etter over 2300 timer. Maskinen for øvrig er i god stand. 

For transport med traktor benyttes en 6 tonns enakslet tilhenger. Denne vurderes som begrensende 
da dagens traktorer har større kapasitet/trekkraft og kan benytte tilhengere med 10-14 tonns 
kapasitet. Det kan derfor vurderes å bytte denne. 

Driftsavdelingen og eiendom disponerer en samling av hengere som benyttes utstrakt til diverse 
transport. Noen av disse er gamle og slitte, samt at 2 av disse er uegnet. 
Som et minimum bør en disponere en stor plan-/varehenger, 2-3 mindre hengere samt en 
planhenger med tilt på plan for transport av maskiner etc. Dagens transporthenger er ikke 
forskriftsmessig. 

Driftsavdelingen disponerer en rekke mindre maskiner og utstyr, dette er ikke omhandlet i denne 
saken da de vurderes som relativt lite ressurskrevende å vedlikeholde og bytte/anskaffe. 

Det anslås at inntekter ved å avhende noe utstyr kan dreie seg om mellom 60 – 100 000,- 
Disse midlene er tenkt benyttet til å oppgradere eller fornye eksisterende utstyr/maskiner. 
Virksomheten anser maskinparken som hensiktsmessig for de oppgavene som  utføres, men er helt 
klart avhengig av en driftssikker hjullaster som benyttes innenfor et stort spekter av oppgaver, slik at 
denne foreslås inn i investeringsbudsjettet for neste år.  

Videre ser en at en service gravemaskin av ikke alt for stor type, f.eks. type 10-12 tonn vil kunne 
dekke et spekter av serviceoppgaver som vi i dag ikke utfører da budsjettene ikke tillater innleie av 
gravemaskin. Dette gjelder flere områder som vei, grønt, vann og avløp. 

Konklusjon 
Virksomheten  har ikke som intensjon å være en entreprenørvirksomhet som skal konkurrere med 
private aktører, men det er behov for en sammensatt og velfungerende maskinpark for og kunne 
utføre og yte den servicen vi skal overfor innbyggerne. 

Kjernevirksomheten til avdeling kommunalteknikk, er drift og vedlikehold av vei, grøntområder og 
VAR. 

Veivedlikehold sommer på grusvei går på grusing, skraping, tetting av hull, oppretting etter vinter, 
stikkrenner og veirenner. På fast dekke er det mindre lappearbeider og reparasjoner. Ved større 
lappearbeider eller ny asfaltering benyttes inngått rammeavtale med asfaltfirma.  Ved reparasjon av 
veirenner eller bytte av stikkrenner leies inn private entreprenører. 

Veivedlikehold vinter utføres i egen regi og består av brøyting, strøing, tining av stikkrenner, rep etter  
flom. 

Grøntområder vedlikeholdes av eget mannskap og utstyr. 

Innen VA utføres de fleste oppgavene av avdelingen. Prosjekter  som gjelder oppgradering og 
fornying, for eksempel saneringsprosjekter innen VA, settes ut på anbud. Det er ikke kapasitet til å 
utføre disse arbeidene selv. 

Lokale entreprenører leies også inn til ulike oppdrag på transport og reparasjonsarbeider. Eiendom 
og teknisk drift leier inn lokale entreprenører for mellom 500 -700 000 pr år til drift og 
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vedlikeholdsoppdrag. 

Det vurderes totalt sett som at vi har det utstyret det er behov for til å utføre de oppgavene som 
tilligger oss, med unntak av en service gravemaskin. 

Som nevnt under vurdering over i saken er det mulig å avhende en del utrangert og gammelt utstyr. 
Et prisestimat på det som kan avhendes ligger kanskje et sted mellom 60- 100 000. Det er vanskelig å 
gi eksakte tall. Summen bør gå til anskaffelse av en en stor plan-/varehenger. 

Dagens driftsmodell er tenkt videreført. Dette gir en fleksibel tjeneste som gir mulighet for et godt og 
helhetlig vedlikehold og planlagt drift. Både mannskap, maskiner og utstyr benyttes over hele 
tjenesteområdet etter behov gjennom hele året. Det gir også mulighet for å kunne bistå alle 
kommunale virksomheter med å løse praktiske utfordringer.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 

 
 
 
Komite for miljø. plan og teknikk - 33/2015 
 

KMPT - behandling: 
 
Politisk saksordfører: Nina Haaland 
 
Jan Erik Fredriksen fratrådte møtet. Anne Sofie Hoff tiltrådte møtet.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Erik Flobakk, Guttorm Langstøyl, Truls Lindmo, Anne Sofie Hoff, Sølve 
Egeland, Trond Kallum, Gunnar Espelid 
 
VOTERING: Enstemmig som rådmannens forslag. 
 
 

KMPT - vedtak: 
1. Saken tas til orientering. 

 
 
 

Vedlegg: 
Oversikt maskiner og utstyr 
 
 
 



VEDLEGG 1
Utstyr og maskiner
Oversikt pr. 19.05.15

Maskin/utstyr Merke Modell Årsmod.

Kommentar/

stand

 Antatt 

verdi Forslag til fornying/avhending

Lastebil MAN TGA 310 2006 God stand 350 000        

Lastebil, traktor reg.Mercedes Unimog 1981 OK 100 000        

Varebil Volkswagen Transporter pickup 4x4 2004 OK 30 000          

Varebil Volkswagen Transporter 4x4, lang 2007 OK 50 000          

Varebil Volkswagen Transporter 4x4, lang 2013 God stand 350 000        

Varebil Renault Kangoo 1,4, gul 2001 OK 5 000             

Varebil Renault Kangoo 1,4, rød OK 5 000             

Varebil Citrøen Berlingo OK 5 000             

Varebil Citrøen Berlingo OK 5 000             

Varebil Renault Kangoo 4x4 2002 OK 10 000          

Traktor Massey Ferguson5455 med frontlaster og VV brøyteplate 2007 God stand 250 000        

Traktor Massey Ferguson6614 med fronthydraulikk 2013 God stand 700 000        

Hjullaster Volvo L40 2002

Har hatt mye 

driftsstans siste år 200 000        

Bør erstattes/fornyes, påkostninger for ca 80 

- 100 000,- forventes det neste året.

UTV Polaris Ranger 900 m. hjul/belter og brøyteskjær 2015 God stand 300 000        

Traktor Iseki TG 5470, m. utstyr for kunstgressb. God stand 200 000        Disponeres av idrettslaget

Kantklipper McConnel PA 5360 2012 God stand 200 000        

Feiemaskin Brodd-son Nordic II 2010 God stand 290 000        

Feiekost SAMI 2,2 m bak kost til traktor 2006 OK 10 000          Kan avhendes

Traktortilhenger Gisebo Husq. 6 t m/ høye karmer 2006 God stand 25 000          Bør byttes i større henger

Flishugger Junkkari HJ 10 G 2007 God stand 45 000          

Veiskrape Lilleseth 3 brander, proff 2007 God stand 35 000          

Bakskjær Marsk Stig 3 m Proff 2006 God stand 25 000          

Tankvogn Botnetank 3000 l vakuum vogn Ukjent 20 000          Kan avhendes

Brøyteskjær Tellefsdal K70, 3,4 m til lastebil, parallellogram 2005 God stand 50 000          

Brøyteskjær Tellefsdal VP320, til 6613, 3 pkt innfesting 2014 God stand 90 000          

Brøyteskjær Holms 2,7 m til hjullaster, BM innfesting 2002 OK 15 000          

Brøyteskjær POME 2,8 m til traktor, parallellogram 2008 OK 25 000          

Brøyteskjær Tellefsdal 2,7 m , Scmidt innfesting 1981 OK 10 000          Kan vurderes sammen med Unimog

Snøfreser Dalen Kantfres 2000 God stand 20 000          

Snøfreser Tokvam TS220 Proff 2009 God stand 50 000          

Strøkasse Dalen 2 m 2001 Valse defekt 3 000             Kan avhendes/byttes inn

Strøkasse Dalen 2,2 m 2013 God stand 25 000          

Strøkasse Tokvam 2 m 2011 Ustabil 20 000          Bør byttes

Strøkasse Epoke Til hjullaster 1995 Ukjent 5 000             Kan avhendes

Strøkasse Epoke TKB12-280, til lastebil 2007 God stand 60 000          

Strøkasse Redskaparna Til hjullaster 2012 God stand 40 000          

Strøkasse Jutul Til tilhenger/Unimog 2006 Dårlig stand 3 000             Kan avhendes

Kranarm Volvo ca 2000 God stand 20 000          

Teletiner BONI ukjent God stand 10 000          Lite historikk, lite brukt

Klipper John Deere 1445, 4x4 2004 God stand 60 000          Bør fornye klippeaggregat

Klipper Iseki SX 19 m/oppsamler 2008 God stand 100 000        

Klipper Klippo Pro 21S 2011 God stand 5 000             

Klipper Stiga Multiclip Pro 53S Svan 2013 God stand 2 000             

Klipper Husquarna M53S Pro 2011 God stand 5 000             

Klipper Honda UM 616 Hydrostat, Grovklipper 2006 God stand 5 000             

Motorsag Husquarna 353 usikkert God stand 2 000             

Motorsag Husquarna 353 usikkert God stand 2 000             

Motorsag Husquarna El-motorsag 2013 God stand 2 000             

Motorsag Stihl El-motorsag 2013 God stand 2 000             

Stangsag Husquarna 327 P5 usikkert God stand 2 000             

Hekkesaks Husquarna 325 HD 60 usikkert God stand 4 000             

Motorkost Husquarna 2007 God stand 2 000             

Motorkost Stihl ukjent God stand 2 000             

Motorkutter Husquarna ukjent God stand 5 000             

Asfaltskjærer Husquarna 2014 God stand 30 000          

Hoppetusse Bomag BP 10/36 ukjent Dårlig stand 3 000             Bør byttes

Hoppetusse Wacker NeusonWPP 1550 2014 God stand 30 000          

Lift DINO 105 1999 OK

Dressevogn 2009 God stand 30 000          Eies sammen med Askim kommune

Lufter Amalone Grashopper ukjent OK 5 000             

Gjødselspreder Bøgballe F224 ukjent OK 1 000             

Aggregat Honda EM65is 2013 God stand 30 000          

Aggregat Honda EC4000 2000 God stand 3 000             Kan avhendes, har erstatning i EM65is

Aggregat Honda EU20i 2008 God stand 8 000             

Tilhenger Buster Boogie OK Slitt

Tilhenger Tysse Boogie God stand

Tilhenger Tysse Enakslet uten brems til ATV 2015 God stand

Tilhenger Tredal Boogie, tidligere spylevogn OK Usikker på potensiale, kan renoveres

Tilhenger Tunby enakslet OK Slitt

Tilhenger Mjørud enakslet OK Kan avhendes
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Tilstandsrapport for Skolen i Spydeberg 2015 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

May Kirsti Heggelund  
 

15/1016 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

10/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 02.06.2015 

47/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 
 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
 

Hjemmelsgrunnlag: 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en 
god måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

· Kommuner 
· Fylkeskommuner 
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· Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
· Private skoler med rett til statstilskudd 

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av 
elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra 
første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i 
en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele 
utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der 
dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved 
sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-
10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
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ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 

Vurdering 
Lærertetthet 

Spydeberg bør følge med på lærertettheten i kommunen, spesielt på de laveste årstrinnene.  Hvis 
ressursgjennomgangen på Mortenstua gir en økonomisk gevinst bør man vurdere å øke 
lærertettheten i egne skoler. Det blir også viktig å komme igang med utredning av organisering av 
spesialundervisning sånn at ressursutnyttelsen blir så god som mulig og tidlig innsats blir i ivaretatt 
enda bedre enn i dag.  

Læringskultur 

Selv om Spydeberg allerede ser ut til å ha en god læringskultur, er det viktig å videreutvikle den.  
Fokus på relasjonsbygging, klasseledelse og undrvisningsplanlegging/ gjennomføring blir viktige 
områder for ledelsen å følge opp. 

Ledelse 

Vi ser at behovet for ledelse tett på øker, og vi kommer til å jobbe noe mer med organisasjonen 
internt i skolen det nærmeste året for å finne en modell som ivaretar dette.  Det vurderes å søke OU-
midler til formålet. 

Mestring 

Mestringsopplevelse hos elevene er svært viktig for å lykkes i skolesammenheng.  
Mestringsprosjeketet vi har startet opp  vil videreutvikles framover, og skolen kommer til å ta 
initiative til tettere samarbeid på tvers av etater.  Oppfølgng av sjumilssteget føyer seg naturlig inn 
her. Mestring oppleves også gjennom å få til det skolefaglige, derfor er tidlig innsats og en målrettet 
spesialundervisning sammen med tilpasset opplæring svært viktige faktorer for å lykkes.  Her må vi 
ha høye ambisjoner. 

Demokratiforståelse 

Skolen i Spydeberg har god rytme når det gjelder elevrådsarbeid, men kan nok bli enda bedre til å 
trekke elevene med i faglig sammenheng.  Strukturerte elevsammtaler og framovermeldinger hvor 
eleven selv utfordres på vekst må stå sentralt. 

Mobbing 

Nulltoleranse for mobbing står fast som et mål.  Vi vet at resultatene på elevundersøkelsen naturlig 
vil variere noe fra år til år, men vi må alltid ta negative funn på alvor sånn at konkrete tilfellesr av 
mobbing avdekkes og motarbeides.  Når tilfellene er avdekket skal prosedyren for arbeid med 
mobbesaker følges. Dette har vært praksis på skolene i flere år allerede. Det systematiske, 
forebyggende arbeidet skal fortsette.  Både "Mitt valg" og "Trivselsledere" vil fortsette som tiltak 
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sammen med at sosiallærere, sosionomer og helsesøstere er til stede for elevene på  skolene. Alle de 
helsefaglige som er inne i skolen, opplever stor pågang av elever som sliter med smått og 
stort. Skolen opplever et voksende antall barn som sliter med lettere psykiske lidelser. I denne 
sammenhengen er det et svært godt tilskudd å ha helsefagarbeidere inne i skolene. Skolen ser med 
forventning fram til videre utvikling av samarbeidet gjennom "Sjumilssteget". Denne våren har det 
blitt gjennomført en brukerundersøkelse av "Mitt valg". Resultatene vil gi oss retning for å 
videreutvikle samarbeidet med Lions videre. Det har også kommet et  initiativ fra foreldre om å 
danne foreldrenettverk. Skolen er svært positivt til  initiativet og tror det kan ha god effekt på barnas 
oppvekstmiljø at foreldre kjenner hverandre og får til god samhandling. SLT stiller seg bak initiativet 
og ulike aktører i gruppa stiller sin kompetanse til disposisjon i noen grad. 

Kvalitetssystem 

Skolen i Spydeberg har kommet langt med å bygge opp Kvalitetslosen som et tilfredsstillende 
kvalitetsikringssystem, men det kan også videreutvkles til å fungere som et kvalitetsutviklingssystem. 
Sammen med Ståstedsanalyse, elevundersøkelse og faglige resultater har vi et godt datagrunnlag for 
å kunne videreutvikle vår organisasjon. Skolefaglig er vi fornøyd med de positive tegnene vi ser som 
følge av systematisk sating på leseooplæring og lesing i alle fag.  Det viser samtidig hvor viktig det er 
å holde trykket på arbeidet og overføre gode erfaringer til andre fagområder. Arbeidet med de lokale 
læreplanene med vekt på grunnleggende ferdigheter må på plass i alle enheter.  Som en god 
oppfølging kommer arbeidet med " Vurdering for læring". Tidlig innsats må stå sentralt. For å få høyt 
læringstrykk trengs det noen endringer, og vi mener ledelse tett på er svært sentralt for å få til gode 
endringsprosesser og utvikling i riktig retning. Det er det som skjer i det enkelte klasserom som har 
betydning for læring.  I denne sammenheng er det også viktig å sikre god kompetanse blant lærerne.  
Den statlige ordningen med videreutdanning for lærere gir osss gode muligheter for å sikre 
tilstrekkelig kompetanse på de ulike trinnene. 

Voksenopplæring 

 Voksenopplæringen er nå i sin helhet, lagt inn under virksomhet skole. Det er godt samarbeid 
mellom virksomhet for funksjonshemmede når det gjelder voksenopplæring for denne gruppen. Det 
har vært bemanningsproblemer pga sykdom en periode, men tjenesten vil bli ivaretatt av en privat 
aktør i framtida fordi det er vanskelig å få tak i rett kompetanse. 

  Flyktninger og asylsøkere som trenger norskopplæring får sin undervisning på Delta, men det er 
mange vedtak og saker som må følges opp administrativt i kommunen. Det gjøres et arbeid for å få 
oversikt over omfang av oppgaver og behov for samordning av oppgaver virksomheter i mellom.  

Statstilskuddet til undervisning av asylsøkerne dekker ikke de reelle kostnadene. 

IKT strategi 
Som følge av ressursgjennomgangen i alle virksomheter, kom det opp et behov for en IKT strategi for 
barnehage og skole. Dokumentet er godt påbegynt og vil ferdigstilles tidlig høsten 2015. 

Planen bør behandles politisk da den anbefaler et ambisjonsnivå for digitalisering av skolen i 
Spydeberg og vil inneholde forslag til investeringsplan som gjør det mulig å nå ambisjonsnivået. 

Arbeidet med å utrede alternativ modell for spesialundervisning med vekt på tidlig innsats, starter 
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opp tidlig høst 2015. 

Skolebruksplan 

Skolen i Spydeberg har en krevende prosess foran seg når det gjelder oppfølging av skolebruksplan. 
Det foreligger nå en mulighetsstudie av tomta ved ungdomsskolen.  Studien vil bli presentert i egen 
sak i juni. Det trengs en forutsigbarhet for både ansatte, elever og foreldre i denne sammenhengen.  
Spydeberg vil vokse raskt og skolebygg er en viktig del av infrastrukturen inn i en ny tid med vekst og 
større kommuner. 
 
Konklusjon 

Mye har funnet sin rytme i skolen i Spydeberg, og vi kan være jevnt over fornøyd med årets 
resultater hvis vi sammenligner oss med Østfold eller landet for øvrig. Viktig å ta med gode erfaringer 
fra skoleutviklingsarbeid over i nye satsingsområder. 

Funn i forhold til mobbing tas på alvor og jobbes med, både på kort og lang sikt. 

Kvalitetssikring og prosedyrer har kommet på plass, men systemet kan videreutvikles. 

Voksenopplæring og oppfølging av skoletilbud til asylsøkerne tar en god del ressurser fra 
skoleadministrasjonen, men det jobbes med en bedre oversikt og samordning av oppgavene 
virksomhetene imellom. 

Det blir viktig framover å få på plass strategier for IKT og spesialundervisning.  

Vi vil også jobbe mer med organiseringen for å få til en modell som gir mindre 
omsorgsspenn/kontrollspenn slik at den enkelte arbeidstaker vil oppleve ledelse tett på. Pedagogisk 
ledelse er svært viktig for å få til god gjennomføring av utviklingsområder/ satsingsområder og 
endring i det enkelte klasserom.   

Sist, men ikke minst blir det viktig å arbeide videre med gjennomføring av skolebruksplanen.  
Elevtallet i Spydeberg vokser raskt og barneskolebyggene er gamle og har ikke kapasitet til å ta imot 
et økende elevtall. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Tilstandsrapporten tas til orientering  

 
 
 
Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 10/2015 
 

KOOK - behandling: 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
Innstilling til K:  

 
 

KOOK - vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering  

 
 
 

Vedlegg: 
Tilstandsrapportforgrunnskolen 
Tilstandsrapportforgrunnskolen 
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Tirsdag 19. mai, 2015 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

 

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 

privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 

skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 2 av 47 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 19. mai 2015 

informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 
omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Lærertettheten i Spydeberg er lav.  Den ligger på et lavere nivå enn skoleåret 2010-11.  Dette henger 

sammen med at Spydeberg har hatt behov for å kjøpe tjenester til ressurskrevende elever ute.  Vi har 

også brukt Mortenstua mye de siste årene. 

Spydeberg kommune hr fått tilskudd fra staten for å øke lærertettheten på småskoletrinnet.  Tilskuddet 

vil gjelde fra høsten 2015 og utgjør ca en lærerstilling fordelt på de to barneskolene. 

Det gjøres en ressursgjennomgang av Mortenstua som IKS våren 2015. De foreløpige tallene tyder på at 

elevprisen kan gå noe ned i framtida, noe som  vil gi oss mulliget til å bedre lærertettheten i skolene i 

egen kommune hvis ressursene ikke fjernes fra skolebudsjettet.  

Spydeberg kommune har en kultur hvor lærerne oppleves støttende emosjonlt og faglig.  Det er likevel 

en liten forskjell mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Den forskjellen er noe som går igjen i landet 

forøvrig også, men det er viktig for skolen å ha fokus på at ungdomsskoleelever trenger denne støtten i 

enda større grad enn de opplever den i dag.  

Skolen er fornøyd med resultatene innenfor "Vurdering for læring" på tross av at det ikke har vært jobbet 

spesielt med dette som utviklingsområde. Hele kommunen kommer til å følge Udir sitt opplegg innenfor 

dette feltet, fra og med  våren 2016. 

Vi er godt fornøyd med å ha en læringskultur som er på nivå med landet forøvrig, men vi ønsker  

ytterligere å fremme en læringskultur som kjennetegnes ved at skolesrbeidet er viktig ut 10. klasse. 

Når det gjelder opplevelse av mestring hos elevene, ligger vi også omtrent på nvå med landet forøvrig. 

Innenfor dette området ønsker vi å ligge godt over landet forøvrig.Høy mestringsopplevelse hos elevene 

vet vi er en viktig suksessfaktor i forhold til gjennomføring av hele skoleløpet ut videregående. 

Demokratiforståelse er viktig. Opplevd medvirkning både faglig, sosialt og gjennom elevrådsarbeid bør 

ligge på nivå med landet forøvrig eller høyere.  Elevundersøkelsen på 10. trinn viser noe lavere resultater 

enn 7. trinn.  Det kan være en indikasjon på at elevene bør få enda mer påvirkning på egen læring og 

eget læringsarbeid. Framovermeldinger og ansvarliggjøring blir viktig framover. 

Nulltoleranse for mobbing står fast for Spydeberg, men siste elevundersøkelse viser at vi ikke har 

oppnådd det  på alle trinn. Det er et negativt funn på 7. trinn, noe som er alvorlig.  Det er foretatt 

ytterligere kartlegginger for å lokaliser funnene, og tiltak er iverksatt.  Tiltakene gjelder enkeltelever og 

grupper av elever.  Foreldre og annet fagpersonell er også koblet inn. Ungdomstrinnets 10. trinn har 

gode resultater i forhold til mobbing.  Det er klar framgang fra forrige elevundersøkelse. 

Resultatene fra nasjonale prøver er veldig bra på 5. trinn sammenlignet med landet forøvrig. Resultatene 

på ungdomstrinnet er også bra sammenlignet med andre, men Spydeberg har noe færre elever som 

skårer på de høyeste mestringsnivåene enn det mange andre kommuner har. 

5. trinn har vært med på målrettet satsing på lesing og grunnleggende ferdigheter så godt som hele  

skoleløpet..  Vi mener det er en sammenheng her.  De gode resultatene kommer ikke bare i lesing som 

har hatt spesiell fokus, men også i de andre fagene.  Lesing som grunnleggende ferdighet er viktig for å 

mestre også andre fag på et høyere nivå. 

Karakterresultatene for 10.trinn ligger over, på  eller litt under  Østfold nivå( engelsk skriftlig).  

Matematikk ligger over. 
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Det er samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamen i samme grad om ellers i 

landet.Standpunktkarakterene ligger litt over eksamenskarakterene. 

Kvalitetslosen har bidratt til langt bedre oversikt i forhold til alle kravene i Opplæringsloven. 

Det hele bør samles i et årshjul sånn at oppfølging sikres på alle områder.  Dette arbeidet gjenstår. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 

 

2.1.1. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten bør ligge på Østfoldnivå. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten er for lav på ungdomstrinnet og på de laveste klassetrinnene. Spydeberg kommune har 

fått statstilskudd for å øke lærertettheten på de laveste trinnene.  Dette er veldig bra for vi ville fått en 

enda lavere lærertetthet hvis vi skulle flyttet ytterligere ressurser fra ungdomstrinnet til småskoletrinnet 

for å ivareta tidlig innsats. Den statlige støtten utgjør en lærerstilling tilsammen fordelt på de to skolene.  

Midlene er fordelt forholdsmessig etter elevtall på den enkelte skole. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet. 
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I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten bør opp på samme nivå som skoleåret 2010-2011. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

Indikator og nøkkeltall  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Talet på elevar  673  670  708  693  690  

Årsverk for undervisningspersonale  58,9  56,0  56,8  56,0  57,6  

Spydeberg kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, 2010-2015 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten i egen kommune har gått noe ned i en periode med høye utgifter til eksterne tjenester. Vi 

må kjøpe tjenester til noen av våre elever i andre kommuner eller i spesialinstitusjoner. Spydeberg har 

fått noe statlige midler for å øke lærertettheten på småskoletrinnet. Støtten vil avhjelpe situasjonen noe. 

Det blir full ressursgjennomgang av Mortenstua våren 2015.  Gjennomgangen kan gi funn som virker inn 

på elevprisen i framtida. Hvis elevprisen på Mortenstua blir lavere vil vi kunne øke ressursinnsatsen i 

skolene hjemme slik at lærertettheten vil øke. Det er viktig at likeverdighetsprinsippet ivaretas sånn at 

tjenesten som gis borte og hjmme ligger på samme nivå. Kvalitet og faglig forsvarlighet må ivaretas for 

den enkelte elev. 

2.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

 Støtte fra lærer 

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 
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 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

 

2.2.1. Støtte fra lærer 

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 

positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å ha en læringskultur hvor elevene opplever emosjonell og faglig støtte fra lærere på 
nivå med landet for øvrig. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærerne oppleves mer støttende på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet.  Det er ikke signifikante 

forskjeller mellom Spydeberg og landet forøvrig. Det er naturlig at elevene i ungdomsskolen opplever 

lærerne mindre støttende fordi de blir utsatt for formell vurdering i en helt annen grad på ungdomstrinnet 

enn på barnetrinnet. 

Vi registrerer med glede at ungdomstrinnet har en positiv utvikling i forhold til fjorårets undersøkelse. 

 

2.2.2. Vurdering for læring 

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat. 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 12 av 47 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 19. mai 2015 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å være på nivå med landet for øvrig. 

Skolen i Spydeberg skal starte opp arbeidet med vurdering for læring våren 2016.  Vurdering for læring 
er et utviklingsarbeid som ledes av Utdanningsdoirektoratet. Arbeidet vil gi kompetanseheving og 
bevisstgjøring hos lærere i forhold til hvordan vurdering og læring henger sammen. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatet på tross av at det ikke har vært jobbet systematisk med 

"Vurdering for læring". 

Vi forventer enda bedre resultater når bevisstgjøringen kommer gjennom arbeidet med neste 

satsingsområde. 

Det kan se ut som arbeidet med lokale læreplaner har gjort mye med lærernes bevisshet allerede.  Vi har 

også mange lærere som enten har gjennomført lærerutdanning i nyere tid eller har gjennomført 

videreutdanning i ulike fag.  Vurdering for læring inngår både i grunnutdanning og videreutdanning for 

lærere. 
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2.2.3. Læringskultur 

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å ligge på nivå med landet forøvrig. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Vi er godt fornøyd med å ha en læringskultultur som er på nivå med landet forøvrig, men vi må jobbe for 

å bevare en læringskultur som kjennetegnes ved at skolearbeid er viktig ut 10. trinn. 

 

2.2.4. Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 
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Lokale mål 
Spydeberg ønsker at elevene skal oppleve høy grad av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 
og arbeid på skolen på alle trinn. Skolen i Spydeberg vil helst ligge over landet forøvrig.  

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger omtrent på nivå med landet forøvrig, men vi ønsker å skåre enda høyere på 

mestring.  Vi vet at  mestring på grunnskolenivå er svært viktig for evnen til å gjennomføre videregående 

skole seinere. Tidlig innsats, videreutvikling av mestringsprosjekt, arbeid på tvers av fagområder og 

arbeid med overganger må stå sentralt de kommende år. 

 

2.2.5. Elevdemokrati og medvirkning 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli 

være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat. 
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Lokale mål 
Elevene i Spydeberg skal oppleve høy grad av medvirkning, både faglig, sosialt og gjennom 
elevrådsarbeid. 

Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig eller høyere. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Barnetrinnet ligger på nivå med landet for øvrig, men 10. trinn ligger litt under. Det blir viktig å ta 

elevene på alvor i planlegging og oppfølging av læringsarbeid. Det ser ut som eleven har  god 

medvirkning i sosiale sammenhenger og gjennom elevrådsarbeid og muligheten til å påvirke egen 

hverdag gjennom Ungdommens kommunestyre. 

 

2.2.6. Mobbing på skolen 

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 
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Lokale mål 
Nulltoleranse for mobbing. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Vi har fortsatt forekomster av mobbing.  Elevundersøkelsen viser en økning på 7. trinn i forhold til året 

før.  Økningen på dette trinnet er altfor stor, men det er viktig å legge merke til at  funn er gjort på ett 

trinn. Ungdomstrinnets 10. trinn har mindre forekomst av mobbing nå enn året før.  Trinnet viser 

resultater på nivå med Østfold forøvrig.  Her er vi fornøyd både med utviklingen og sammenligningen 

med andre. 

Funnene på barnetrinnet jobbes med kontinuerlig.  Ytterligere kartlegginger er gjort for å lokalisere 

funnene.  Det er satt inn tiltak på individnivå og i grupper.  Foreldre er koblet inn og man jobber i 

fellesskap for å bedre miljøet. 

Skolen er avhengig av samhandling med foreldre og tillatelse til å henvise elever videre til andre 

hjelpeinstanser for å komme i mål. Overgangen til ungdomsskolen blir spesielt viktig denne våren.  

Ressursene er lagt slik at basisgruppene på 8. trinn blir oversiktlige i størrelse, og det vil bli arbeidet 

grundig med sammensetningen av gruppene. 
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Resultatene viser at det er viktig å holde trykket på det systematiske forebyggende arbeidet.  Mitt valg 

har sin selvsagte plass sammen med Trivselsledere og ulik helsekompetanse inn i skolen. Det tverrfaglige 

arbeidet vil bli styrket framover gjennom arbeidet med Sjumilssteget og arbeidet med overganger. 

Initiativet fra foreldreene med å etablere foreldregrupper vil også bli et fint bidrag inn i det 

helhetlige arbeidet med å sikre et godt oppvekst og skolemiljø for barn og unge i Spydeberg. 

 

2.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Nulltoleranse for mobbing. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Se vurdering under forrige punkt. 

2.3. Resultater 

Om Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 

 nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 
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Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 

 nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn 

 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å være på nivå med landet forøvrig. 

Spydeberg skal ha en jevn farmgang med tanke på resultater i lesing på 5.trinn. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene i lesing på 5. trinn.  De viser forholdsvis liten spredning og ligger 

over landet forøvrig. Vi mener å se resultater av flere års systematisk arbeid og satsing på leseopplæring 

og lesing i alle fag ( lesing som grunnleggenmde ferdighet). 

 

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Resultaten på 8. trinn skal vise en jevn framgang fra prøvene på 5. trinn. 

Isolert sett bør resukltatene fra nasjonale prøver i lesing på 8. trinn ligge på nivå med nasjonen for øvrig 
både når det gjelder spredning i resultater og snittskåre. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene på 8. trinn.  det er liten spredning og få elever med lav skåring. 

Utfordringen blir å løfte flere elever fra middels skåring til skåring på mestringsnivå fire og fem. 

Det blir viktig å analysere skåringene på neste års 9. trinn når elevene får nasjonal prøve etter samme 

vurderingskriterier som på 8. trinn. 

Årets niende trinn er ikke lagt ved her da den ikke er direkte sammenlignbar med den prøven de tok på 

8. trinn. 

Vi bruker likevel resultatene internt for å gi en god tilpasset opplæring. 
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2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig når det gjelder gjennomsnittsresultater.  Det bør vises 
en framgang over tid, dvs at vi ønsker å se så liten spredning som mulig, jevnt gode resultater med få 
elever på laveste nivå og flest elever på nivå 2 og 3. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatet av nasjonale prøver i regning på 5. trinn viser et svært godt resultat.  Det er liten spredning i 

resultatene, få elever befinner seg på laveste mestringsnivå mens hovedparten befinner seg på 

mestringsnivå 2 og 3. Hele 31,1 prosent befinner seg på mestringsnivå 3, noe som ligger godt over 

landet forøvrig. 

Vi ser en sammenheng mellom gode resultater i lesing, regning og engelsk. Dette kan være et resultat av 

systematisk jobbing med lesing som grunnleggende ferdighet. Gjennom denne jobbingen settes eleven i 

bedre stand til å løse probølemløsingsoppgaver.  De blir flinkere til å hente ut viktig informasjon fra 

tekstoppgavene sånn at de blir i stand til å regne riktig. Gode leseferdigheter i norsk vil også virke 

positivt på innlæring av et fremmedspråk. 

Skoleeier må sikre at lærere som skal undervise i matematikk på barnetrinnet har  tilstrekkelig og riktig 

kompetanse i faget. 

 

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydebergs resultater bør ligge på nivå med landet forøvrig, men enda viktigere er det å gå jevnt 
oppover i resultater i forhold til egen kommune. 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 33 av 47 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 19. mai 2015 
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Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg har omtrent like mange elever på mestringsnivå 1 og 2 som landet forøvrig.  Vi har derimot 

færre elever på de øverste mestringsnivåene. Det blir viktig å løfte elever fra mestrtingsnivå 3 til 4 og 

elever fra mestringsnivå 4 til mestringsnivå 5. 

 

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
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 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig.  Spydeberg bør ha en positiv utvikling i forhold til egne 
resultater over tid. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene også her, liten spredning og få elever på mestringsnivå 1. Vi ser 

sammenhengen mellom gode resultater i lesing og gode resultater i engelsk. Det må likevel fortsatt 

jobbes med å få flere elever opp på mestringsnivå 3. Skolen i Spydeberg må sørge for at lærere som 

underviser i engelsk på barnetrinnet har rett og tilstrekkelig kompetanse. 

 

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 
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mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Skolen i Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig og vise framgang i forhold til egne resultatar. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi er ikke fornøyd med resultatet i engelsk på 8. trinn. Spredningen i resultatyer er for stor, og for mange 

elever ligger på mestringsnivå 1. Resultatene har lagt føringer for undervisningsplanlegging og 

gjennomføring på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses den enkelte elevs ståsted og behov. 

For skoleeier er det viktig å sikre rett kompetanse for lærere som skal undervise i engelsk på 

ungdomstrinnet. 

 

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
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Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger på nivå med Østfold i engelsk, noe under nasjonalt nivå.  Spydeberg ligger på nasjonalt 

nivå i matematikk. I norsk ligger Spydeberg under både Østfold og landet forøvrig. Det siste er vi ikke 

fornøyd med. 

Standpunktkarakterene ligger  over eksamenskarakterene, noe som er  tilfelle i landet forøvrig også. Det 

er vanlig at standpunktkarakterer ligger noe høyere enn eksamenskarakterer. 
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Elevene som gikk ut i 2014 har ikke vært med på satsing i lesing før på slutten av skoleløpet, så vi 

forventer at resultatene blir jevnt bedre på noe sikt. 

 

2.3.8. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nasjonalt nivå under forutsetning av at standpunktkarakterer og 
eksamensresultater harmonerer innenfor det som er akseptabelt. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi er fornøyd med resultatet når vi ser at Spydeberg har samme grad av sammenfall mellom 

standpunktkarakterer og eksamensresultater som landet forøvrig. 

2.4. Gjennomføring 

Om Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 

Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
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Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nasjonalt nivå. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2013 | Grunnskole 

Indikator og nøkkeltall  Spydeberg 

kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

11 

Østfold 

fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole  

97,3  98,1   97,9  

Spydeberg kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, 2013-2013 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger 0,6 prosent  under nasjonalt nivå. Tallene for Spydeberg viser at  2,7% av elevene ikke 

fortsatte på videregående skole høsten 2014. I antall utgjør dette 2 elever. det kan likevel tyde på at 

flere elever har falt fra underveis. 

Spydeberg har nylig fått statistikk fra oppfølgingstjenesten som sier noe om antall elever som har fått 

 opfølging av tjenesten og årsaker til oppfølgingen. 

2.5. Voksenopplæring 

Om Voksenopplæring 

Voksenopplæring: 
 Voksenopplæringen er nå i sin helhet, lagt inn under virksomhet skole. Det er godt samarbeid mellom 
virksomhet for funksjonshemmede når det gjelder voksenopplæring for denne gruppen. Det har vært 

bemanningsproblemer pga sykdom en periode, men tjenesten vil bli ivaretatt av en privat aktør i 
framtida fordi det er vanskelig å få tak i rett kompetanse. 
  Flyktninger og asylsøkere som trenger norskopplæring får sin undervisning på Delta, men det er mange 
vedtak og saker som må følges opp administrativt i kommunen. Det gjøres et arbeid for å få oversikt 

over omfang av oppgaver og behov for samordning av oppgaver virksomheter i mellom. 
Statstilskuddet til undervisning av asylsøkerne dekker ikke de reelle kostnadene. 
  

2.6. Ressursgjennomgang 

Om Ressursgjennomgang 
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IKT strategi 
Som følge av ressursgjennomgangen i alle virksomheter, kom det opp et behov for en IKT strategi for 
barnehage og skole. Dokumentet er godt påbegynt og vil ferdigstilles tidlig høsten 2015. 
Planen bør behandles politisk da den anbefaler et ambisjonsnivå for digitalisering av skolen i Spydeberg 
og vil inneholde forslag til investeringsplan som gjør det mulig å nå ambisjonsnivået. 
Arbeidet med å utrede alternativ modell for spesialundervisning med vekt på tidlig innsats, starter opp 

tidlig høst 2015. 
Spes.ped. strategi 
I ressursgjennomgangen kom det fram at Spydeberg bruker forholdsvis mye ressurser på årskullene høyt 
opp sammenlignet med de laveste årstrinnene. Det er behov for å utrede bruk av spesialundervisning 
med tanke på tidlig innsats. Arbeidet settes igang til høsten, og det vil være behov for økt ressursinnsats 
en periode for å få snudd på prioriteringene innenfor spes.ped. 

 
Organisasjonsutvikling 
I ressursgjennomgangen ble det også stilt spørsmål ved om ledelsesressursene brukes på beste 
måte. Ledelsesressursen som brukes i skolen er ikke stor sammenlignet med andre, men kan den brukes 

annerledes?  Det blir stadig mer klart at ledelse tett på er avgjørende for å oppnå gode resultater faglig 
og menneskelig. Skolen vurderer å søke OU-midler og benytte en ekstern konsulent for å jobbe mer med 
dette neste skoleår. 

  

2.7. Ressursgjennomgang Mortenstua 

Om Ressursgjennomgang Mortenstua 

Våren 2015 gjøres det en ressursgjennomgang av driften på Mortenstua skole.  Spydeberg kommune 
benytter seg for tiden relativt mye av Mortenstua skole.  Det er viktig at tjenestetilbudet er et likeverdig 
tilbud i forhold til tjenester som ytes i egen kommune. 

Foreløpige tall viser at det kan være noe ressurser å hente fra Mortenstua. elevprisene kan gå noe ned i 
framtida.  Dette kan gi skolene i hjemkommunen bedre lærertetthet hvis ressursene beholdes i skolen. 

2.8. Skolebruksplan 

Om Skolebruksplan 

Oppfølging av skolebruksplanen blir en stor og viktig utfordring framover siden Spydeberg er en 
kommune i rask vekst, og barneskolebyggene er gamle og slitt. Det foreligger en mulighetstudie av 
tomta ved ungdomsskolen som legges fram i egen politisk sak i juni. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skolen i Spydeberg har lagt inn prosedyrer i Kvalitetslosen som sikrer at  Opplæringslovens krav ivaretas 

generelt og Opplæringslovens krav til  system for kvalitetssikring (13,10) ivaretas spesielt. 

Det skal lages et årshjul som ivaretar kvalitetssikringen ytterligere. 
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4. Konklusjon 
Spydeberg bør følge med på lærertettheten i kommunen, spesielt på de laveste årstrinnene.  Hvis 

ressursgjennomgangen på Mortenstua gir en økonomisk gevinst bør man vurdere å øke lærertettheten i 

egne skoler. Det blir også viktig å komme igang med utredning av organisering av spesialundervisning 

sånn at ressursutnyttelsen blir så god som mulig og tidlig innsats blir i ivaretatt enda bedre enn i dag.  

Selv om Spydeberg allerede ser ut til å ha en god læringskultur, er det viktig å videreutvikle den.  Fokus 

på relasjonsbygging, klasseledelse og undrvisningsplanlegging/ gjennomføring blir viktige områder for 

ledelsen å følge opp. 

Vi ser at behovet for ledelse tett på øker, og vi kommer til å jobbe noe mer med organisasjonen internt i 

skolen det nærmeste året. 

Mestringsopplevelse hos elevene er svært viktig for å lykkes i skolesammenheng.  Mestringsprosjeketet 

vi har startet opp med vil videreutvikles framover, og vi kommer til å ta initiative til tettere samarbeid på 

tvers av etater.  Oppfølgng av sjumilssteget føyer seg naturlig inn her. Mestring oppleves også gjennom 

å få til det skolefaglige, derfor er tidlig innsats og en målrettet spesialundervisning sammen med tilpasset 

opplæring svært viktige faktorer for å lykkes.  Her må vi ha høye ambisjoner. 

Skolen i Spydeberg har god rytme når det gjelder elevrådsarbeid, men kan nok bli enda bedre på å 

trekke elevene med i faglig sammenheng.  Strukturerte elevsammtaler og framovermeldinger hvor 

elevenselv utfordres på vekst må stå sentralt. 

Nulltolerans for mobbing står fast som et mål.  Vi vet at resultatene på elevundersøkelsen vil naturlig 

variere noe fra år til år, men vi må alltid ta negative funn på alvor sånn at konkrete tilfellesr av mobbing 

avdekkes og motarbeides.  Når tilfellene er avdekket skal prosedyren for arbeid med mobbesaker 

følges. Dette har vært praksis på skolene i flere år allerede. Det systematiske, forebyggende arbeidet 

skal fortsette.  Både "Mitt valg" og "Trivselsledere" vil fortsette som tiltak sammen med at sosiallærere, 

sosionomer og helsesøstere er til stede for elevene på  skolene. Alle de helsefaglige som er inne i skolen, 

opplever stor pågang av elever som sliter med smått og stort. Skolen opplever et voksende antall barn 

som sliter med lettere psykiske lidelser. I denne sammenhengen er det et svært godt tilskudd å ha 

helsefagarbeidere inne i skolene. Skolen ser med forventning fram til videre utvikling av samarbeidet 

gjennom "Sjumilssteget". Denne våren har det blitt gjennomført en brukerundersøkelse av "Mitt valg". 

Resultatene vil gi oss retning for å videreutvikle samarbeidet med Lions videre. Det hat også kommet et  

initiativ fra foreldre om å danne foreldrenettverk. Skolen er svært positivt til  initiativet og tror det kan ha 

god effekt på barnas oppvekstmiljø når foreldre kjenner hverandre og får til god samhandling. SLT stiller 

seg bak initiativet og ulike aktører i gruppa stiller sin kompetanse til disposisjon i noen grad. 

Skolen i Spydeberg har kommet langt med å bygge opp Kvalitetslosen som et tilfredsstillende 

kvalitetsikringssystem, men det kan også videreutvkles til å fungere som et kvalitetsutviklingssystem. 

Sammen med Ståstedsanalyse, elevundersøkelse og faglige resultater har vi et godt datagrunnlag for å 

kunne videreutvikle vår organisasjon. Skolefaglig er vi fornøyd med de positive tegnene vi ser som følge 

av systematisk sating på leseooplæring og lesing i alle fag.  Det viser samtidig hvor viktig det er å holde 

trykket på arbeidet og overføre gode erfaringer til andre fagområder. Arbeidet med de lokale læreplanene 

med vekt på grunnleggende ferdigheter må på plass.  Som en god oppfølging kommer arbeidet med " 

Vurdering for læring". Tidlig innsats må stå sentralt. For å få høyt læringstrykk trengs det noen 

endringer, og vi mener ledelse tett på er svært sentralt for å få til gode endringsprosesser og utvikling i 

riktig retning. Det er det som skjer i det enkelte klasserom som har betydning for læring.  I denne 

sammenheng er det også viktig å sikre god kompetanse blant lærerne.  Den statlige ordningen med 

videreutdanning for lærere gir osss gode muligheter for å sikre tilstrekkelig kompetanse på de ulike 

trinnene. 
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Tidlig høst 2015 vil det foreligge en IKT strategi for barnehage og skole. I denne sammenheng kan det bli 

behov for investeringsmidler for å få digitaliseringen opp på øsket nivå.  Det er viktig at det politiske nivå 

sier noe om ønsket ambisjonsnivå i nær framtid. 

Utredningsarbeid innenfor spesialpedagogikk settes igang høsten 2015.  Formålet er å tenke alternativ 

bruk av ressurser for å få satt inn målrettede tiltak tidlig i skoleløpet sånn at behov for 

spesialundervisning blir mindre på de høyeste klassetrinnene. 

Videre arbeid med gjennomføring av skolebruksplan blir viktig, og arbeidet kan haste hvis Spydeberg 

vokser raskt. 
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