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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Heidi Vildskog  FE ‐ 033 
 

15/1564 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

21/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  PS  27.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

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

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll ‐ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ‐ 15.06.2015 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

Møteprotokoll 
for 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtedato:  15.06.2015 
Møtested:  Rom 238 
Møtetid:  12:00 ‐ 13:30 
 
 

Til stede  Medlemmer: 
Gunnar Kjensmo, Jarl Meland, Lise Foss 
 

Varamedlemmer: 
Ingrid Bodin (med tegnspråktolkene Torunn Dehli og Stian Westlie tilstede) 

Forfall  Berit Wammeli, Karine Veim Baraa 

Administrasjonen  Hilde Dybedahl 

 
 

Saksliste 
Saksnr  Tittel 
   

16/2015  Godkjenning av møteprotokoll 

17/2015  Organisering av politisk struktur 2015 ‐ 2019 

18/2015  Områderegulering ‐ Myra/TEBO ‐ 1. gangsbehandling 

19/2015  Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole‐ våren 2015 

20/2015  Orienteringer 

 
 
   



16/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

17/2015: Organisering av politisk struktur 2015 ‐ 2019 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig.

 

Vedtak: 
 
Rådet tar sak om organisering av politisk struktur 2015‐ 2019 til orientering.
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

18/2015: Områderegulering ‐ Myra/TEBO ‐ 1. gangsbehandling  
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig. 

 

Vedtak: 
 
Rådet anmoder om at universell utforming ivaretas i planlegging og gjennomføring.  Det bemerkes 
spesielt av‐ og påstigning buss, busslomme, samt merking av sykkelfelt.  
 
 
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



19/2015: Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole‐ våren 2015 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
 
Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

20/2015: Orienteringer 
 
Behandling: 
‐ Oppfølging / status av befaringer 
 
‐ Oppfølging HC‐parkering 
 

Vedtak: 
 
Rådet forventer at tidligere datofestede tiltak gjennomføres og at rådet får tilbakemelding på dette.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

Til møtets slutt:  
 

‐ Rådet anmoder om at parkeringsskilt (HC – parkering) ved Tebo snus riktig vei. 
‐ Angående NAV: det anmodes om at medarbeidere på Servicetorget får nødvendig opplæring 

i å slå på teleslynge.  Førøvrig bør det være mulighet for besøkende å sette seg ned ved 
skranken på Servicetorget.  

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  FE ‐ 033 
 

15/976 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

52/2015 
 

Kommunestyre  PS  18.06.2015 

22/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  PS  27.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: 
 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
 

Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering.  

 
 
 
Kommunestyre ‐ 52/2015 
 

KS ‐ behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Jarl Meland 
 
Følgende hadde ordet: Jarl Meland 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

 
 

KS ‐ vedtak: 
Tas til orientering.  

 
 
 

Vedlegg: 
Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg 
 
 
 



Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg  

 

Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg – 2014. Rådet har i 2014 
bestått av : 

Medlemmer og  varamedlemmer: 

Jarl Meland, politiker, (Frp) leder, VARA: Dåreth Holand Ohrvik (H) 

Gunnar Kjensmo, politiker (Krf) nestleder, VARA: Anne Kristoffersen(Sp) 

Karine Veim Baraa, politiker (SV), VARA: Anne Saue (Ap) 

Berit Wammeli, Reumatikerforbundet 

Dag Hjørnerud,Norges handikapforbund 

Varamedlemer brukerrepresentanter : 

1. Lise Foss, Norges blinde og svaksyntes forbund 

2. Ingrid Bodin, Norges hørselshemmedes landsforbud 

 

Rådets oppgaver: 

Rådet arbeider etter de retningslinjer som er gitt i Stortinget i  

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med 
nedsett funksjonsevne m.m. 

Rådets målsetting : 

§ 1.Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir 
sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske 
med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på 
grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 

 

Det er også vedtatt et REGLEMENT FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE  

som gjelder fra 29.10.2013 i Spydeberg kommune. Se link: 

http://www.spydeberg.kommune.no/raad-for-mennesker-med-nedsatt-
funksjonsevne.252658.no.html 

 

 Møter i 2014: 

Rådet har avholdt 6 møter i 2014.  

Vi har hatt befaring på Fjellheim, Ungdomsskolen og Hovin barneskole. 

http://www.spydeberg.kommune.no/raad-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.252658.no.html
http://www.spydeberg.kommune.no/raad-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.252658.no.html


Vi har også hatt juleavslutning med julemat på Grinitun sammen med Eldrerådet. 

Saker som er behandlet i 2014 : 

•Skolebruksplan 

•Samlokalisering av NAV 

•Oppnevning av brukerrepresentant til NAV byggekomite 

•Parkering for forflytningshemmede i Spydeberg 

•Tilgjengelighet til biblioteket 

•Boligsosial handlingsplan 

•Planarbeid og reguleringsplaner - Diverse 

•Økonomi / strategi plan 2015-2018 

•Kommunens årsmelding og regnskap 2013 

•Plan for gjennomgang av kommunale bygg 

•Kommuneplan 2015-2027 - Varsel om oppstart 

•Økonomisk stønad - krav til aktivitet 

•Hovin kirkegård – uttalelse 

•Frisklivssentral 

 
I tillegg har Rådet drøftet: 

•Befaring jernbaneområdet med jernbaneverket 

 

Deltagelse på kurs/møter/seminarer/turer: 

•Strategikonferanse etter dialogmøter ( Fjellheim) 
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Saksframlegg 

 

 

Detaljregulering, gang- og sykkelvei Hovin skole-Granodden. 2. gangs 
behandling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FA - L13, HIST - 07/930 
 

14/616 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

32/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2015 

37/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

23/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 27.08.2015 

 
 
 
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: 
 
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 
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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 
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. 
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· vann- og avløpsledning i deler av traseen 

 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.  
 
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/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.  
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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)).  
 
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.  

 
 
Kommunestyre - 37/2015 
 

KS - behandling: 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Tron Kallum 
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Anne Sofie Hoff (Sp) ba om å få sin habilitet vurdert i saken. Kommunestyret vedtok enstemmig at 
Anne Sofie Hoff er inhabil og hun fratrådte møtet. Jan Erik Fredriksen (Sp) tiltrådte som vara i saken.  
Følgende hadde ordet: Anne Sofie Hoff, Tron Kallum, Hans Moesgaard, Jon Gunnar Weng, Knut 
Espeland, Arve Bekkevard 
 
 
Svar fra administrasjonen på tidligere innkomne spørsmål:  
 
1. Må det legges asfaltdekke? 
 
I forhold til universell utforming; nei.  
Kan det legges asfalt noe senere; ja. 
Kravet til universell utforming; I forhold til dekke: det må legges et fast plant dekke, for eksempel 
hard subbus. 

 
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?  
 
De bredder på gangvei, sikkerhetssoner, skuldre etc. som er lagt inn i planen er minimumsløsninger. 
Man må ned i fartsgrense på 50 km/t for å lage disse smalere. Dersom det gjøres endringer på 
minimumsbredder vil Statens vegvesen komme med innsigelse. 
 
3. Dekker sideveismidlene en gang/sykkelvei uten asfalt, evt med et annet dekke?  
 
Konklusjonen fra Statens vegvesen etter samtale med kommunen er at det kreves asfalt. Dersom 
dette skal endres må det samtaler til med vegvesenet.  
 
4. Hvorfor er det i rekkefølgebestemmelsene lagt inn parkeringsplass?  
 
For å sikre gode parkeringsforhold for besøkende til bygdetunet. 
5. Kan denne parkeringsplassen legges inn til slutt og ikke som rekkefølge?  
Ja. 
 
6. Andre punkter som kan redusere kostnadene?  
Ingen umiddelbare punkter utover det å ikke legge asfalt. 
 
 
 
 
Forslag fra Tron Kallum (Senterpartiet):  
 
1. Paragraf 11: Rekkefølgebestemmelser, 3. avsnitt. SPP2 kan (tidligere "skal") opparbeides ved 
opparbeiding av gang- og sykkelveg på grn. 19, bnr 7. 
 
2. Pkt. 8.2 Grunnerverv. Setningen "Eventuelle trykkskader dette medfører tar grunneier på eget 
budsjett" strykes. 
 
VOTERING: Enstemmig (18) som foreslått.  
 
 
Felles forslag fra Venstre, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti: 
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1. Rådmannens forslag vedtas.  
2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 
arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til grunn 
for fremtidig budsjettforslag.  
 
VOTERING: Enstemmig (18) som foreslått.  
 
 
 

KS - vedtak: 
1. 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 med følgende endringer:  
- Paragraf 11: Rekkefølgbestemmelser, 3. avsnitt. SPP" kan opparbeides ved opparbeiding av gang- 
og sykkelveg på grn. 19, bnr. 7.  
- Pkt. 8.2. Grunnerverv. Setningen "Eventuelle trykkskader dette medfører tar grunneier på eget 
budsjett" strykes.  
 
2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 
arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til grunn 
for fremtidige budsjettforslag.  

 

 
 
 

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 
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 
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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.  
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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.  

 



 10 

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 



 21 

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  



 32 

 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 



 47 

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.  

 



6x45m

6x45m

3x44m 3x35m 3x41m 3x35m

3x35m

3x44m 3x35m
4x45m

4x70m

3x50m H140

H140

o_SVT

o_SKV

o_SGS

o_SKV

o_SVT

o_SVT

o_SGS

o_SGS

o_SKVo_SKV

o_SGS

o_SVT

o_SVT
o_SVT

o_SVT

o_SVT

LL

o_SKV

#1 #2 #8

o_SVT o_SKVo_SGS
o_SVT

LL

o_SKV

#2

#3

#8

SAKSNR

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling

TEGN.DATO: SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

Ekvidistanse:
Kartgrunnlag:
Kartprojeksjon: EUREF 89, UTM sone 32

Dato:

R001

2013-10-16 - 12-05

2013-09-26

2012-03-30

2015-05-14 BFG

0123-06-21-0008Gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole - Granodden

FKB
1m

2013-11-27

(PBL §12-5, nr 1)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LNFR OMRÅDER

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Planens begrensning

Grense for

reguleringsformål

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

(PBL §12-5, nr 5)

(PBL §12-5, nr 6)

(PBL §12-6)
HENSYNSSONER

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Frisikt

Kjøreveg

Landbruksformål

SPYDEBERG KOMMUNE

G/S veg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Registrerte kulturminnelokaliteter

(PBL §12-7)
               OMRÅDEBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde

Natur, Plan og Utvikling

ForsamlingslokaleBFL

SKV

SGS

SVT

LL

H140

#1-7

#8

KollektivholdeplassSKH

a.1)Sikringssoner

HøyspentH370
a.3)Faresoner

Bevaring kulturmiljøH570
c)Sone med angitte særlige hensyn

Båndlegging etter lov om kulturminnerH730
a.1)Sikringssoner

Eierform, offentlig

Eierform, felles

BASISKART
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Stengning av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring

VannforsyningsanleggBVF

NaturformålLNA

FriluftsområdeVFR

ParkeringsplasserSPP



3x41m 3x35m

6x100m

6x100m

#8

o_SKV

o_SVT

LL

o_SKV

o_SGSo_SVT

H370

#3

3x41m
3x47m

3x41m 3x35m

6x100m

6x100m

6x100m

6x100m

LL

H570

H730

H730
H140

H140

#8

o_SVT

o_SKV o_SPP_1

o_BFL

o_SKV

LL

o_SGS
o_SKV

f_
SK

V

o_SKV

o_SVT

o_SKV

o_SVT

LL

o_SGS

o_SPP_2

o_SVT
LL

o_SKV

H570

#4

#7

#6

#5

SAKSNR

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling

TEGN.DATO: SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

Ekvidistanse:
Kartgrunnlag:
Kartprojeksjon: EUREF 89, UTM sone 32

Dato:

R002

2013-10-16 - 12-05

2013-09-26

2012-03-30

2015-05-14 BFG

0123-06-21-0008Gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole - Granodden

FKB
1m

2013-11-27

Planens begrensning

Grense for

reguleringsformål

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

(PBL §12-6)
HENSYNSSONER

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Frisikt

SPYDEBERG KOMMUNE

Registrerte kulturminnelokaliteter

(PBL §12-7)
               OMRÅDEBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde

Natur, Plan og Utvikling

H140

#1-7

#8

a.1)Sikringssoner

HøyspentH370
a.3)Faresoner

Bevaring kulturmiljøH570
c)Sone med angitte særlige hensyn

Båndlegging etter lov om kulturminnerH730
a.1)Sikringssoner

Eierform, offentlig

Eierform, felles

BASISKART
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Stengning av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring

(PBL §12-5, nr 1)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LNFR OMRÅDER

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

(PBL §12-5, nr 5)

(PBL §12-5, nr 6)

Kjøreveg

Landbruksformål

G/S veg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

ForsamlingslokaleBFL

SKV

SGS

SVT

LL

KollektivholdeplassSKH

VannforsyningsanleggBVF

NaturformålLNA

FriluftsområdeVFR

ParkeringsplasserSPP



3x35m

3x35m

6x100m

6x100m

3x35m3x35m

6x100m

6x100m 6x100m

H140

H140

#8

#8

o_SVT

LL

o_SGS

o_SKV

o_SGSo_SVT

o_SVT

o_SKV

o_SVT
o_SVT

o_SGS

o_SVT

LL

H370

3x41m

3x35m

3x35m

3x35m

6x100m

6x100m

6x100m

6x70m

H140

H140

#8

o_SKV

LL

o_SKV o_SGS
o_SVT

o_SVT
o_SVT

o_SVT

o_SGS

o_SVT

o_SVT
o_SGS

LL

SAKSNR

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling

TEGN.DATO: SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

Ekvidistanse:
Kartgrunnlag:
Kartprojeksjon: EUREF 89, UTM sone 32

Dato:

R003

2013-10-16 - 12-05

2013-09-26

2012-03-30

2015-05-14 BFG

0123-06-21-0008Gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole - Granodden

FKB
1m

2013-11-27

Planens begrensning

Grense for

reguleringsformål

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

(PBL §12-6)
HENSYNSSONER

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Frisikt

SPYDEBERG KOMMUNE

Registrerte kulturminnelokaliteter

(PBL §12-7)
               OMRÅDEBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde

Natur, Plan og Utvikling

H140

#1-7

#8

a.1)Sikringssoner

HøyspentH370
a.3)Faresoner

Bevaring kulturmiljøH570
c)Sone med angitte særlige hensyn

Båndlegging etter lov om kulturminnerH730
a.1)Sikringssoner

Eierform, offentlig

Eierform, felles

BASISKART
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Stengning av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring

(PBL §12-5, nr 1)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LNFR OMRÅDER

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

(PBL §12-5, nr 5)

(PBL §12-5, nr 6)

Kjøreveg

Landbruksformål

G/S veg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

ForsamlingslokaleBFL

SKV

SGS

SVT

LL

KollektivholdeplassSKH

VannforsyningsanleggBVF

NaturformålLNA

FriluftsområdeVFR

ParkeringsplasserSPP



3x47m3x35m

3x50m3x35m

6x70m

6x70m
6x70m

6x70m

H370

H370

o_SVT
o_SKV o_SGS

o_SVT

LL

#8

H140

LL

o_SKH

o_SKH
o_SKH

o_SVT

LL

o_SKV

f_SKV

LL

o_SGSo_SVT
o_SVT

3x50m

3x35m

3x35m

3x35m
3x35m

3x35m 3x41m
3x35m

3x50m6x70m

6x70m

6x70m

6x70m

6x70m

6x70m

6x70m
6x70m

6x70m

6x70m

H370

H140

o_SVT

o_SKV

o_SVT
o_SGS
o_SVT

LL

o_SKV
o_SVT

o_SVT
o_SGS

o_SGS
o_SVT

o_SVT

o_SKV o_SKV
H140

LLo_SKH

o_SVT

#8

o_SKHo_SKH
o_SVT

LL

o_SKV

f_SKV

o_SGSo_SVT

o_SVT

SAKSNR

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling

TEGN.DATO: SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

Ekvidistanse:
Kartgrunnlag:
Kartprojeksjon: EUREF 89, UTM sone 32

Dato:

R004

2013-10-16 - 12-05

2013-09-26

2012-03-30

2015-05-14 BFG

0123-06-21-0008Gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole - Granodden

FKB
1m

2013-11-27

Planens begrensning

Grense for

reguleringsformål

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

(PBL §12-6)
HENSYNSSONER

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Frisikt

SPYDEBERG KOMMUNE

Registrerte kulturminnelokaliteter

(PBL §12-7)
               OMRÅDEBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde

Natur, Plan og Utvikling

H140

#1-7

#8

a.1)Sikringssoner

HøyspentH370
a.3)Faresoner

Bevaring kulturmiljøH570
c)Sone med angitte særlige hensyn

Båndlegging etter lov om kulturminnerH730
a.1)Sikringssoner

Eierform, offentlig

Eierform, felles

BASISKART
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Stengning av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring

(PBL §12-5, nr 1)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LNFR OMRÅDER

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

(PBL §12-5, nr 5)

(PBL §12-5, nr 6)

Kjøreveg

Landbruksformål

G/S veg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

ForsamlingslokaleBFL

SKV

SGS

SVT

LL

KollektivholdeplassSKH

VannforsyningsanleggBVF

NaturformålLNA

FriluftsområdeVFR

ParkeringsplasserSPP



3x35m
3x35m 3x41m

3x35m
3x50m

3x35m
3x47m

6x70m

6x70m

6x70m
6x70m

6x70m
6x70m

H140 H140

#8

o_SKV

LL

o_SVT

LL

o_SKV
o_SVT

BVF

o_SVT
o_SGS

o_SGS
o_SVT

o_SVT

o_SKV o_SKV

o_SVT

o_SGS

o_SKV

o_SVT

H370

o_SVT

o_SVT

o_SGS
o_SKH

o_SKH

o_SKH

H140

LL
o_SVT

o_SVT

o_SGS

#8

LL
o_SVT

SAKSNR

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling

TEGN.DATO: SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

Ekvidistanse:
Kartgrunnlag:
Kartprojeksjon: EUREF 89, UTM sone 32

Dato:

R005

2013-10-16 - 12-05

2013-09-26

2012-03-30

2015-05-14 BFG

0123-06-21-0008Gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole - Granodden

FKB
1m

2013-11-27

Planens begrensning

Grense for

reguleringsformål

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

(PBL §12-6)
HENSYNSSONER

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Frisikt

SPYDEBERG KOMMUNE

Registrerte kulturminnelokaliteter

(PBL §12-7)
               OMRÅDEBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde

Natur, Plan og Utvikling

H140

#1-7

#8

a.1)Sikringssoner

HøyspentH370
a.3)Faresoner

Bevaring kulturmiljøH570
c)Sone med angitte særlige hensyn

Båndlegging etter lov om kulturminnerH730
a.1)Sikringssoner

Eierform, offentlig

Eierform, felles

BASISKART
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Stengning av avkjørsel

Avkjørsel - både inn og utkjøring

(PBL §12-5, nr 1)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LNFR OMRÅDER

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

(PBL §12-5, nr 5)

(PBL §12-5, nr 6)

Kjøreveg

Landbruksformål

G/S veg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

ForsamlingslokaleBFL

SKV

SGS

SVT

LL

KollektivholdeplassSKH

VannforsyningsanleggBVF

NaturformålLNA

FriluftsområdeVFR

ParkeringsplasserSPP



3x35m 3x50m

6x100m 6x100m

H370

#8

f_
KV

o_SVT

LL
o_SVTo_SKV
o_SGS

H140

#8

3x41m 3x35m

6x100m
6x100m

H370

H140H140

#8

o_SKV

LL

o_
SV

T

o_SPP_3

VFR

o_SVT

o_SVT

o_SVT

LL
o_SVT

o_SGS

#8

o_SKV

LNA

2x100m

2x100m

H140

SAKSNR

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling

TEGN.DATO: SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

Ekvidistanse:
Kartgrunnlag:
Kartprojeksjon: EUREF 89, UTM sone 32

Dato:

R006

2013-10-16 - 12-05

2013-09-26

2012-03-30

2015-05-14 BFG

0123-06-21-0008Gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole - Granodden

FKB
1m

2013-11-27

Planens begrensning

Grense for

reguleringsformål

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

(PBL §12-6)
HENSYNSSONER

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Frisikt

SPYDEBERG KOMMUNE

Registrerte kulturminnelokaliteter

(PBL §12-7)
               OMRÅDEBESTEMMELSER

Anlegg- og riggområde

Eierform, offentlig

Eierform, felles

BASISKART
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Stengning av avkjørsel

Natur, Plan og Utvikling

H140

#1-7

#8

a.1)Sikringssoner

HøyspentH370
a.3)Faresoner

Bevaring kulturmiljøH570
c)Sone med angitte særlige hensyn

Båndlegging etter lov om kulturminnerH730
a.1)Sikringssoner

Avkjørsel - både inn og utkjøring

(PBL §12-5, nr 1)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LNFR OMRÅDER

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

(PBL §12-5, nr 5)

(PBL §12-5, nr 6)

Kjøreveg

Landbruksformål

G/S veg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

ForsamlingslokaleBFL

SKV

SGS

SVT

LL

KollektivholdeplassSKH

VannforsyningsanleggBVF

NaturformålLNA

FriluftsområdeVFR

ParkeringsplasserSPP



 1 

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.  
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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 m2og 
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, 
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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. 
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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.  
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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. 

6 REFERANSER 

6.1 Litteratur 

Artsdatabanken 2012a. Artskart. http://artskart.artsdatabanken.no/  

Artsdatabanken 2012b. Artsdatabankens faktaark 246. 
http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark246.pdf 

Bolghaug, C. 1994. Dammer og småtjern i Østfold, med vekt på amfibier. Arbeidsrapport, 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. 

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2007: 1-258 + vedlegg. 

Direktoratet for naturforvaltning 2012. Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning. 
Database for arter og naturtyper. http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn. 

Iuell, B. 2005. Veger og dyreliv. Statens vegvesen Håndbok 242. 135s. 
(http://www.vegvesen.no/_attachment/69913).  

Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.) 2010. Norsk rødliste for arter 
2010. Artsdatabanken, Norway. 

Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss. 200s. 

Norsk institutt for skog og landskap 2012. Kart miljøregistrering i skog. 
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis 

Wergeland Krog, O.M. 1996. Biologisk mangfold i Spydeberg kommune. Handlingsplan 
1995 – 2007. Wergeland Krog Naturkart og Spydeberg kommune. Upub.  

6.2 Observatører 

Per Buertange  

 

 

 



Tekno log iavde l ingenOPPDRAG Ressursavde l ingen

Region øst
Ressursavdelingen

Veg- og geoteknisk seksjon
2010-01-27

Nr. 2010024191-1Oppdrag

Geoteknikk



Nr.

 

 

  

Labsysnr.

UTM-sone Euref89 Ø-N

Kommune nr. Kommune 

Papirarkivnummer

Oppdragsgiver: Antall sider:

Dato: Antall vedlegg:

Utarbeidet av (navn, sign.) Antall tegninger: 

Seksjonsleder (navn, sign.) Kontrollert 

Emneord:

Distribusjonsliste Antall Distribusjonsliste Antall

Sammendrag

Region øst
Ressursavdelingen
Veg- og geoteknisk seksjon

 
 

 

 

www.vegvesen.no

2010024191-1

Geoteknikk

 

 

Grunnundersøkelser for gang-/ sykkelveg langs fv.202 og 233, Spydeberg 
kommune

33 280632 - 6616922

SPYDEBERG123

Cd967

Statens vegvesen, Region øst, Veg- og gateplanleg- 15

2010-01-27 5

Marco Wendt 15

Oddny Jørgensen Marco Wendt

Grunnundersøkelser

Pia Mortensen, veg- og gateplanlegging
Tseday Damtew, berg- og geoteknikk

1
1

Grunnundersøkelser, labanalyser, stabilitets- og setningsberegninger vedr. ny gang-/sykkelveg langs fv.202 (Hovin skole - 
Lyseren) og fv.233 (Hovin skole - Hovin kirke), Spydeberg kommune

Oppdragsrapport



  

 
  
 

Side 2  

GEOTEKNISK PROSJEKTKLASSE 
Vurdering av  

Vanskelig- 
hetsgrad 

Skade-
konsekvens 

 Prosjekt 
klasse 

Lav  Mindre alvorlig  

Middels  Alvorlig   

Høy   Meget alvorlig  
 

Prosjektklassen er fastsatt av 
 Enhet/Navn Sign. Dato 

Geoteknisk  
prosjekterende  

      
      

 
 

 
      

Oppdragsgiver  
 
 

      
      

 
 
      

 

Kommentarer til valg av geoteknisk prosjektklasse 
      

PROSJEKTKONTROLL 

 
Geoteknisk 

prosjektklasse 
Kontroll av prosjekteringen 

1 
Enkel kontroll.   
Kontrollen utføres av den person som har utført prosjekteringen. 

2 
Vanlig kontroll.  
Kontrollen utføres av en annen geoteknisk kyndig person enn den som har utført prosjekteringen. 

3 
Skjerpet kontroll.   
I tillegg til vanlig kontroll også kontroll av en person eller organisasjon som er uavhengig av den 
geotekniske prosjekterende. 

  Vanskelighetsgrad 

  Skade- 
  konsekvens 

Lav Middels Høy 

 Mindre alvorlig 1 1 2 

 Alvorlig  1 2 2 

 Meget alvorlig 2 2 3 

Prosjektkontroll i henhold til NS 3480 
 Enhet/Navn Sign. Dato 

Gjennomlesning/ 
Helhetsvurdering        

      

  
      

Teknisk  
prosjektkontroll etter 
prosjektklasse 2 

      
      

  
      

Teknisk  
prosjektkontroll etter 
prosjektklasse 3 

 
  

 
      
      

  
      

arilsl
Note
Accepted set by arilsl

arilsl
Note
Accepted set by arilsl



Geoteknisk rapport nr. CD967, SVEIS saks-/dokumentnr. 2010024191 

Region øst, Ressursavdeling, Berg- og geoteknikk 
 

Side 3 av 15 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................... 3 
VEDLEGGSOVERSIKT........................................................................................................... 4 
1 INNLEDNING/ORIENTERING ...................................................................................... 5 
2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER................................................................................... 5 
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER........................................................ 5 
4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD ......................................................... 5 

4.1 Geoteknisk prosjektklasse ............................................................................................ 5 
4.2 Fv 233, profil 2200 – 2250........................................................................................... 6 

4.2.1 Grunnforhold........................................................................................................ 6 
4.2.2 Valg av geotekniske parametere .......................................................................... 7 
4.2.3 Stabilitetsforhold .................................................................................................. 7 
4.2.4 Setningsforhold .................................................................................................... 8 

4.3 Fv.202, profil 1120 – 1140........................................................................................... 8 
4.3.1 Grunnforhold........................................................................................................ 8 
4.3.2 Valg av geotekniske parametere .......................................................................... 9 
4.3.3 Stabilitetsforhold .................................................................................................. 9 
4.3.4 Setningsforhold .................................................................................................... 9 

4.4 Fv 202, profil 3110 – 3160........................................................................................... 9 
4.4.1 Grunnforhold........................................................................................................ 9 
4.4.2 Valg av geotekniske parametere ........................................................................ 10 
4.4.3 Stabilitetsforhold ................................................................................................ 10 
4.4.4 Setningsforhold .................................................................................................. 11 

4.5 Fv 202, profil 4330 – 4360......................................................................................... 11 
4.5.1 Grunnforhold...................................................................................................... 11 
4.5.2 Valg av geotekniske parametere ........................................................................ 11 
4.5.3 Stabilitetsforhold ................................................................................................ 11 
4.5.4 Setningsforhold .................................................................................................. 12 

4.6 Fv 202, profil 6280 – 6320......................................................................................... 12 
4.6.1 Grunnforhold...................................................................................................... 12 
4.6.2 Valg av geotekniske parametere ........................................................................ 12 
4.6.3 Stabilitetsforhold ................................................................................................ 12 
4.6.4 Setningsforhold .................................................................................................. 12 

4.7 Fv 202, profil 7450 – 7480......................................................................................... 12 
4.7.1 Grunnforhold...................................................................................................... 13 
4.7.2 Valg av geotekniske parametere ........................................................................ 13 
4.7.3 Stabilitetsforhold ................................................................................................ 13 
4.7.4 Setningsforhold .................................................................................................. 13 

5 VIDERE ARBEIDER ..................................................................................................... 13 
6 REFERANSER ............................................................................................................... 14 
7 VEDLEGG...................................................................................................................... 15 
  
 
 
 
 
 
 
 



Geoteknisk rapport nr. CD967, SVEIS saks-/dokumentnr. 2010024191 

Region øst, Ressursavdeling, Berg- og geoteknikk 
 

Side 4 av 15 

 

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 
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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. 



-  6  -  

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.  



-  26  -  

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 
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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 

 



-  54  -  

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 



-  55  -  

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? 

 



-  60  -  

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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           Østfold fylkeskommune 
  Fylkeskonservatoren 

 
 

 
 

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
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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.  
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Bakgrunn 

Komité for miljø, plan og teknikk har i møte 29.08.2013 anmodet om en redegjørelse av 
eksisterende og mulige løsninger for sykling fra Spydeberg tettsted til Hallerudstranda. Dette 
er en del av planarbeidet for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – 
Granodden.  
 
En ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202 Hovin skole – Granodden, har som formål: 

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

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

• å bedre mosjonsnettet for rekreasjonssyklister, joggende og gående i Spydeberg.  
 
Ved vurdering av alternative ruter er det utarbeidet et temakart for å visualisere og kartfeste 
ulike alternativer mellom Hallerudstranda og Spydeberg, se vedlegg 1. Ut fra målsettingene 
for en ny gang- og sykkelvei er det i temakartet tatt med ulike muligheter for rundruter øst for 
fylkesveien også. Disse er i mer eller mindre grad alternativer til å komme seg til 
Hallerudstranda fra ulike steder i Spydeberg. Noen av dem er omveier, men det er i denne 
kartleggingen tatt utgangspunkt i ulik motivasjon og syklingsmetode. Dessuten er det tatt 
utgangspunkt i: 

- at noen etapper av gang- og sykkelveien kan blir realisert før andre etapper.  
- at det kan være mulig å opparbeide forbindelser mellom eksisterende veinett som for 

eksempel skogsbilveier eller annet.  
 
Hallerudstranda og Granodden er to opparbeidede badeområder i Spydeberg. Hallerudstranda 
er tilrettelagt med en større parkeringsplass og større strandområde. Begge har beliggenhet 
nord i Spydeberg, dvs. nær grensen mot Enebakk i Akershus. Det er videre nær 
kommunegrensa til Hobøl, og Tomter tettsted er ca. 6 km fra Hallerudstranda. 
 

Ulike former for sykling  

Sykling kan utføres på flere måter:  
1. terrengsykling på stier, grusveier og lignende, med sykkel egnet til røffere bruk 
2. vanlig sykling på asfaltert vei og gang- og sykkelvei, med racersykkel eller bysykkel 
3. kombinasjon av de to foregående måtene å sykle på, med sykkel til fleksibel bruk 

 
Sykling utføres med ulike motivasjon: 

• fra landeveissykling for rekreasjon og mosjon 
• trening på racersykkel på asfaltert vei  
• terrengsykling med ønske om allsidig muskelbruk og balansetrening i varierende 

terreng 
 
Den første motivasjonsgruppen er mosjonistene i alle aldre, både alene, i familie og sammen 
med andre. De sykler etter behov/ønske og evne, for eksempel 5-15 km av småbarnsfamilier. 
De to siste gruppene er treningsmotiverte, men de trener på hvert sitt vis. Racergruppen på 
trening finner man alltid på asfaltert vei; i dette tilfelle høyst sannsynlig på fylkesveiene. 
Fylkesvei 202 er mye brukt av racersyklister som sykler flere mil med høy sykkelhastighet, 
for eksempel 10 mil. Terrengsyklistene kan i ulik grad kombinere terrengsyklingen med 
nødvendige, kortere mellometapper på asfaltert vei. De sykler dermed i mindre grad på 
asfaltert vei, der det er blandet trafikk med motorkjøretøyer.  
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Ved vurdering av alternativer for sykling til Hallerudstranda må det derfor tas utgangspunkt i 
at syklister er svært forskjellige. Alle typer syklister kan ønske å sykle mellom Spydeberg og 
Hallerudstranda, men racersyklistene er først og fremst på gjennomfart og stopper sjeldnere 
på treningsøkten for å bade. Syklister med hund eller tilhenger for barn vil i de fleste tilfeller 
ønske gang- og sykkelvei fordi det er enklest og tryggest å sykle der framfor grusveier, stier 
eller blandet trafikk på bilvei.  
 

Trafikkmengde  

Ved vurdering av egnethet for sykling er trafikkmengde av motorkjøretøyer viktig. Dette 
måles i årlig døgntrafikk (ÅDT), som betegner middel døgntrafikk av motorkjøretøyer 
gjennom året. Alle fylkesveiene i Spydeberg nord for Skulberg-gårdene har lav 
trafikkmengde. Ser man bort fra fylkesvei 202 og fylkesvei sør for Hovin kirke, er 
trafikkmengden svært, svært lav. ÅDT på fylkesveiene vest for fylkesvei 202 er bare 93-109. 
På fylkesvei 233 er ÅDT på store deler av strekningen 235, og mellom Hovin kirke og 
Spydeberg tettsted er ÅDT 633.  
 
Tabell 1. Oversikt over årlig døgntrafikk (ÅDT) i 2013. Kilde: Statens vegvesen.  

 
Veibetegnelse 
 

 
Strekning 

 
ÅDT 

Fylkesvei 201 Amundrød/kryss med fv. 202 – 
Svenneby gård 

93-109 

Fylkesvei 202 Skulberg – riksvei 120 i Hobøl 1250 

Fylkesvei 203 Hovs plass/krysset mellom fv.203 og 
202 – kommunegrensa mot Hobøl 

93-109 

Fylkesvei 231 Holli - Godheim 197 

Fylkesvei 233 Hovin kirke – Spydeberg 
brannstasjon 

633 

 

Ulykkesfrekvens 

Ved vurdering av egnethet vurderes også ulykkesregistreringen. Det er i følge vegdatabasen 
til Statens vegvesen ingen registrerte ulykker på fylkesvei 201, 203 og 231. På fylkesvei 233 
er det lavere ulykkesfrekvens og mengde enn på strekningen fylkesvei 202.  
 
På strekningen Hovin skole – kryss med riksvei 120 i Hobøl er det registrert 54 ulykker. 
Syklister og/eller fotgjengere/akere er registrert i 11 av dem, og av disse medførte dette lettere 
skader i 9 av tilfellene og alvorlig skade i 2 av tilfellene. Dette betyr at 43 av dem er ulykker 
med kun MC eller annet motorkjøretøy innblandet, tabell 2.  
 
Tabell 2. Ulykker med personskade i trafikken på fylkesvei 202, Hovin skole – kryss med riksvei 120 i 
Hobøl. Periode: 01.01.1986-31.12.2012. Kilde: Nasjonal vegdatabank, Statens vegvesen. 

Type skade Antall personer  Type ulykke 

Antall drepte 5 2 bilulykker 

Antall meget alvorlig skadet 3 3 bil og MC-ulykker 

Antall alvorlig skadet 13 Alle typer 

Antall lettere skadet 55 Alle typer 

 
De kommunale og private veiene i det vurderte området har lavere trafikkmengde enn 
fylkesveiene generelt, men det er ikke foretatt målinger for disse veiene.  
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Fartsgrense og veistandard 

Fartsgrense er et viktig kriterie for egnethet for syklister ved blandet trafikk på bilvei. 
Fartsgrensen på fylkesveiene 201,203, 231 og 233 på strekningene nevnt over er 60 og 80 
km/t. Veibredden er noe varierende, men 4 – 6 meter er vanlig standard. Dekket er grus med 
asfalt på enkelte strekninger. Det forekommer ujevnheter i veibanen. Sykkelfremkommelighet 
vurderes som god.  
 

Alternative ruter og distanser 

Alternative egnede ruter må vurderes ut fra distanse. Det er flere eksisterende muligheter for 
sykling til Hallerudstranda fra Spydeberg tettsted og nordlige deler av Spydeberg, se tabell 3 
og vedlegg 1.  
 
Tabell 3. Eksisterende sykkelrutemuligheter Spydeberg - Hallerudstranda 

 
Type veier 

 
Beskrivelse av strekning 

 
Lengde (km) 

Fylkesvei Fylkesvei 202 Hovin skole - 
Hallerudstranda 

Ca. 8,5 

Fylkesveier og skogsbilvei/ 
privat vei 

Fv. 202 Hovin skole – krysset 
fv.202/203 – fv. 203 til 
skogsbilvei markert alternativ 1 i 
temakartet – fv. 201 – fv. 202 

Ca. 8,4 

Fylkesveier, kommunale vei og 
skogsbilvei/privat vei 

Fv. 202 Hovin skole – sving 
venstre ved Dingstad – 
alternativ 4 markert i temakartet 
– fv. 203 – alternativ 1 markert i 
temakartet – fv. 201 – fv. 202 

 Ca. 8,4 

Kommunale veier, fylkesvei og 
skogsbilvei/privat vei 

Alternativ 2 og 3 ut fra 
Spydeberg (markert i 
temakartet) – fv. 203 – 
alternativ 1 markert i temakartet 
– fv. 201 – fv. 202 

Ca. 9,1  

Fylkesvei, kommunal vei og 
skogsbilvei/privat vei 

Fv. 233 fra Hovin skole – 
alternativ 3 markert i temakartet 
– fv. 203 – alternativ 1 – fv. 201 
– fv. 202 

Ca. 9,5 

Fylkesvei og skogsbilvei/ privat 
vei 

Fv. 202 fra Hovin skole – fv. 
203 – alternativ 5 i temakartet – 
fv. 201 – fv. 202 

Ca. 8,1 km 

 
Ved sykling langs fylkesvei 202 er avstanden fra Hovin skole nord i Spydeberg tettsted til 
Hallerudstranda ca. 8,5 km. Fem alternativer for sykling på eksisterende veinett fra samme 
start og ende har en distanse på ca. 8,1 – ca. 9,5 km.  
 
For alternativ 4 og 5 gjelder at ca. 300 m av traseen bør ryddes for å gi bedre plass for 
syklister da dagens standard er gjenvokst kjerrevei litt bredere enn sti.  
 
For alternativ 1 gjelder at ca 100 meter av strekningen kan repareres for regnskader, eller så 
delvis går man med sykkelen de samme meterne.  
 
Vedlegg 1 viser en ny mulig tursti/-veitrase fra området ved Sandås til 
Amundrødveien/alternativ 5. Denne ruta har en avstand fra Hovin skole- Holli – Sandås- ny 
trase – Amundrud – fv.202, på til sammen ca. 9 km. Det finnes flere muligheter mellom Holli 
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og Granodden til å koble seg på den samme eventuelle nye sykkeltraseen med samlet avstand 
Hovin skole – Hallerudstranda, ca. 10-11 km, se vedlegg 1.  
 
Andre alternativer for syklister som satser på større og/eller lengre utfordringer, er for 
eksempel fra Spydeberg tettsted: 

- Fv. 233 – sti vest for Bøleråsen – Frøhaugen – Holli – Sandås – Granodden – 
Hallerudstranda 

- Fylkesvei 233 – Godheim – Fv. 231 til Haugen – privat vei over Haugerud – Sandås – 
Granodden – Hallerudstranda 

- Vei og sti over Hylliåsen – alternativ 4 i temakartet – fv. 203 – alternativ 1 i 
temakartet – fv. 201 – fv. 202 - Hallerudstranda 

 
Ingen av alternativene er merket med sykkelrute, men noen av stiene er merket. Rutene er 
ganske lette å følge med kart og kompass og/eller  GPS.  
 

Konklusjon  

Ut fra trafikkmengde, fartsgrense, avstand, veistandard og ulykkesmengde eksisterer det gode 
alternativer for sykling på strekningen Spydeberg – Hallerudstranda på eksisterende veinett. 
Noen av dem har ikke like god standard som en god gang- og sykkelveg, hvilket har 
betydning ved sykling med barnetilhenger, og for barn og lettere mosjonister. Alternativene 
har vesentlig lavere trafikkmengde og ulykkesfrekvens enn fylkesvei 202. For fem 
alternativer er det er omtrent lik distanse som ved å følge fylkesvei 202. Videre er ikke de fem 
alternativene merket hvilket gjør de noe mindre tilrettelagte.  
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VEDLEGG 1 TEMAKART SYKLING HOVIN SKOLE – HALLERUDSTRANDA 
 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1564 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

25/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 27.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
1. Status vedrørende tidligere saker om kommunale bygg v/ Erik Flobakk 
2. Kommunale HC-plasser 
3. Orientering om kommende møte om Alzheimers og demens i regi av "Unge eldre" 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering 
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