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Saksopplysninger 
Oppsummering: 

Spydeberg kommune har gjennom kommunedelplanen for sentrum (2012-2024) fastsatt at det skal 
utarbeides en samlet områdeplan for Myra/TEBO-området. Områdeplanen skal avklare de 
overordnede rammene for hele planområdet og med dette fungere som grunnlag for fremtidige 
detaljreguleringsplaner her.  

Planarbeidet fremmes av Utviklingsselskapet Myra/TEBO AS på vegne av Spydeberg kommune.  

 

Planforslaget er bearbeidet etter offentlig ettersyn i tråd med tidligere forslag, i samsvar med 
høringsuttalelser fra overordnede myndigheter og i overenstemmelse med Utviklingsselskapet 
MYRA/TEBO AS sine ønsker.  

Bearbeidet planforslaget er i tråd med arealdelen til kommunedelplan for sentrum 2012-2024.  

 

Planforslaget gjenspeiler dette ved å legge til rette for et attraktivt, levende og helhetlig sentrum i 
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Miljøkommunen Spydeberg, gjennom nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgata og 
fortetting av sentrumsfunksjoner langs Stasjonsgata.  

Som en del av visjonene Grønn kommune og Levende sentrum er en viktig målsetning å legge til rette 
for at Spydeberg og planområdet skal oppleves som «det gode sted». Tilrettelegging for offentlige 
møteplasser, sikring av grønnstruktur og tilrettelegging for trafikksikker ferdsel for gående og 
syklende er således viktige tema. 

Vurdering 
 

Høringsuttalelser: 

Det vises til vedlagt dokument der alle høringsuttalelser er oppsummert og kommentert; 
Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser.  

 

Innsigelser fra Statens vegvesen og oppfølging av disse: 

Statens vegvesen har kommet med innsigelser til plankart og bestemmelser, og innsigelsene er 
utelukkende knyttet til nedgradering/utforming av FV 128.  

· innsigelser til avkjørsler på FV 128 
· innsigelse til rundkjøring med diameter 20m 
· innsigelse til formål i plankartet 
· innsigelse til for strenge bindinger til detaljer i områdeplan 
· innsigelse til bestemmelse vedr byggeplan 

 

I etterkant av høringsperioden har det vært gjennomført en omfattende dialog med Statens 
vegvesen, Østfold fylkeskommune og Spydeberg kommune for å komme frem til løsninger som 
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune kan gi sin faglige tilslutning til.  Diskusjonen har 
hovedsakelig vært knyttet til størrelsen på rundkjøringer. Temaer som har vært drøftet/dokumentert 
underveis: Sporing for vogntog og buss, avbøying, fartsreduksjon, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, 
gang- og sykkelforbindelser, arealbruk og konsekvenser for tilgrensende områder, sentrumsutvikling, 
annonsering, barriereeffekt, omkjøringsvei, mv.  

 

Dialog med SVV vedrørende deres innsigelser har medført følgende endringer i plankart og 
bestemmelser: 

· Avkjørsler er strøket i plankart 
· Rundkjøringer får diameter 26m med sentraløy 13m i kryssene FV 128/Stasjonsgata og 

FV 128/Rollsvei. Krysset FV 128/Heliveien opprettholdes som T-kryss. 
· Regulering av samferdselsanlegg gjøres mindre detaljert i plankart 
· Bestemmelse vedr samferdselsanlegg tillater endring av formålsgrenser/formål 
· Supplering av bestemmelse vedr byggeplan  
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· Sykkelfelt er strøket fra plankart. Sykkelforbindelse er lagt til egen G/S-vei langs 
sørsiden og nordsiden av FV 128  

 

Bearbeidet planforslag til 2. gangs behandling: 

I tillegg til ovennevnte enderinger i forbindelse med innsigelse fra SVV, er følgende endringer gjort i 
bestemmelser og plankart:  

· Bestemmelser er omstrukturert/bearbeidet/presisert 
· Ny byggegrense ved kryss langs FV 128 
· Areal til leskur ved holdeplasser er fastsatt i plankart 
· Kollektivholdeplass flyttet/justert og regulert med utforming ihht SVV håndbøker 
· Gangfelt er strøket fra plankart 
· Hensynssone for høyspentkabel strøket fra plankart 
· Parkering i Nordmyrveien er endret til langsgående parkering 
· Maks m2 BRA for felt S1 er økt som følge av utvidelse av felt.  

 

 

Innsigelser fra SVV – videre prosess:  

Statens vegvesen har varslet innsigelse til planforslaget dersom ikke planforslaget endres i tråd med 
deres anbefalinger. Vegvesenet har etter at brev om innsigelse ble mottatt i kommunen gått inn for 
at rundkjøringer kan ha 26 meter diameter og ikke 30 meter som opprinnelig krevet. Komunen har 
ellers rettet seg etter Statens vegvesens anbefalinger for løsninger for fylkesveiene.  

En rundkjøring med diameter 26 meter er et avvik i forhold til vegnormalene. Dette avviket skal 
sluttbehandles av fylkespolitikerne. Vi har ingen signaler fra Østfold fylkeskommunes administrasjon 
for veganlegg at avviket ikke vil anbefales, særlig nå som Statens vegvesen selv ikke har noen 
motforestillinger til en slik løsning. 

Administrasjonen i Spydeberg kommune mener derfor at planen kan vedtas nå, men at vi avventer 
kunngjøring om vedtak til etter at Statens vegvesen formelt har trukket innsigelsen. 

 

 

Forhold til tilgrensende eiendommer: 

Opprinnelig hadde rundkjøringene en diameter på 20 meter, da ble ikke eiendom 20/46 berørt av 
forslaget. Nå som rundkjøringen ved eiendommen er utvidet til 26 meter diameter er et hjørne av 
eiendommen berørt. Dette vil få konsekvenser for eiendommen ved at gang- og sykkelveien kommer 
nærmere huset og vil ta noe areal fra eiendommen.  

Dette er kompensert ved at regulerte parkarealer kan benyttes som i dag frem til en eventuell 
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utvikling av eiendommen. Det er også gitt mulighet for å utnytte eiendommen vesentlig mer enn 
opprinnelig foreslått. 

 

Eier av eiendommen ønsker at rundkjøringen flyttes nordover for å unngå at gang- og sykkelveien tar 
et hjørne av eiendommen.  

Dette er vurdert – og det er funnet vanskelig og svært fordyrende for ombygging av veien. Det vil 
medføre en lang linjeomlegging som administrasjonen mener ikke er å anbefale ut fra kostnader. 

 

 

Redegjørelse og vurdering 

Bearbeidet planforslag vurderes å ikke omfatte vesentlige endringer av planforslaget mht overordnet 
plangrep og overordnede målsetninger. 

 

Overordnet plangrep 

Planforslaget legger opp til et langsgående byromsgrep der planområdets viktigste byrom etableres 
på TEBO-området. Det overordnede byrommet ligger vestvendt, langs østsiden av Stasjonsgata og 
går fra krysset Stasjonsgata/Wilses vei sørover over Myrakrysset, og avsluttes på Sørmyra der det 
etableres bypark. Byrommet ligger med tydelig henvendelse mot Stasjonsgata og kobler seg til 
Kirkeveien i sør.  

Plangrepet vurderes å ivareta Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom og vurderes som et 
plangrep som samvirker med nedgradering av Osloveien/Askimveien.  

Det legges til rette for etablering av næring og bolig i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud. 

 

Nedgradering av Osloveien/Askimveien (FV 128) 

Nedgradering av FV 128 til sentrumsgata omfatter forslag til nytt gatesnitt og omforming av dagens 
kryss FV 128/Stasjonsgata og FV 128/Rolls vei til rundkjøringer. Krysset FV 128/Heliveien beholdes 
som T-kryss. I lys av innsigelser fra SVV så vurderes justerte kryssløsninger som beste løsning hvis 
målsetninger er å ivareta god trafikksikkerhet, god trafikkavvikling, veiens funksjon som 
omkjøringsvei for E18, fartsreduksjon, redusert barrierervirkning, annonsering av sentrum og 
nedgradering til sentrumsgate. Det vises til vedlagt Trafikkvurdering og vedlagte tegninger for vei. 

 

Byggeformål og utnyttelse 
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Planforslaget legger til rette for etablering av forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, 
bevertning, bolig og parkeringshus. 

I tråd med føringer gitt i overordnede planer stiller planforslaget krav om høy utnyttelse både for 
bolig og næring.  Det tillates byggehøyder på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. For alle felt gjelder 
krav om varierte byggehøyder. Grad av utnytting varierer fra ca 130 % BRA til ca 300 % BRA. 
Utnyttelsene innenfor det enkelte felt avhenger av om det kun skal benyttes til byggeformål eller om 
det også må settes av andre formål i plankart. 

I tråd med føringer i overordnet plan legges det til rette for at bebyggelsen trekkes nærmere gater og 
at konsentrasjon av sentrumsfunksjoner prioriteres langs Stasjonsgata. Dette vil bidra til å skape 
opplevelsen av et tydelig sentrum med urban karakter. Byggegrense mot FV 128 er satt til 14 m fra 
veimidte, og 11,25 m fra midtlinje kjørebane ved kryss. 

Det åpnes for boliger innenfor tilnærmet alle felt. Innenfor felt avsatt hovedsakelig til bolig er det 
planlagt for blokkbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at TEBO-området skal 
prioriteres som handelstyngdepunkt og innenfor spesifiserte felt her tillates etablering av større 
næringsbygg med bolig på tak.  

 

Bilparkering 

Det stilles krav om at parkering for bolig innenfor felt avsatt til sentrumsformål etableres i 
parkeringskjeller, med unntak av østre del av felt S3 der parkeringsanlegg i 1. etasje tillates. Det 
legges til rette for etablering av felles parkeringsanlegg på bakken innenfor felt S4 som betjener 
lokale forretninger.   

I bestemmelsene tillates felt S4 bebygd med parkeringshus og/eller parkeringskjeller for med dette å 
erstatte bakkeparkering. Felt S4 tillates da samtidig bebygde med næring og bolig.  

 

For felt B1 og feltene B/A 1- 5 tillates etablering av parkeringsanlegg i 1. etasje.  

 

§6.1.8.1          Krav til antall parkeringsplasser for bil 

Formål Grunnlag pr. parkeringsplass Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min - maks 
1,0 – 2,0 

Forretning  100 m2 BRA  min - maks 
1,5 - 5,0 

Kontor og offentlig og privat 
tjenesteyting 

100 m2 BRA min - maks 
1,0 - 2,0 

Tabell 1.0 – Parkeringskrav for bil                                       
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Reguleringsbestemmelsene åpner for reduksjon av parkeringskrav der boenheter er tiltenkt 
brukergrupper med lavt parkeringsbehov. 

 

Foreslåtte bestemmelser vedrørende parkeringsløsninger for bolig og næringsvirksomhet gjenspeiler 
planområdets utfordrende grunnforhold, men også de parkeringsvaner som må hensyntas for å sikre 
at planområdet fremstår som attraktivt for eiendomsutviklere. Planforslaget vurderes å stille 
tilstrekkelige kvalitetskrav slik at bilparkering ikke hindrer ønsket sentrumsutvikling. 

 

Sykkelparkering 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal legges til rette for lett tilgjengelig 
sykkelparkering nært inngangspartier. Innenfor felt o_T1 (nytt torg) stilles det krav om etablering av 
20 plasser til sykkelparkering.  

 

§6.1.8.2          Krav til antall parkeringsplasser for sykkel.  

Formål Grunnlag pr. 
parkeringsplass 

Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,5 

Forretning  100 m2 BRA Min 1,5 

Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA Min 1,5 

Tabell 2.0 – Parkeringskrav for sykkel                                      

 

 

Som følge av høringsuttalelse fra SVV så stilles det krav om fastsetting av sykkelparkering i 
bestemmelser og plankart ved seinere detaljregulering. 

                          

Aktivt og levende sentrum. Møteplasser, gang- og sykkelforbindelser, friluftsliv. 

Det er i plankart avsatt areal til offentlig torg, park, friområde og et sammenhengende system av 
trafikksikre gang- og sykkelforbindelser. På torg, i parken og på fortau er det tenkt etablert uformelle 
møteplasser. På torget og i parken stilles det krav om opparbeidelse av lekeplasser. Torget er 
planlagt som den offentlige «kjernen» i planområdet. «Juletreplass» er sikret med bestemmelse. 
Lokalisering av Spydebergs tusenårssted er ikke regulert med egen bestemmelse, men tillates 
etablert på nytt torg. 

Reguleringsbestemmelser stiller krav om at næringsbygg skal gis en plassering og orientering som 
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sikrer at alle inngangspartier kan etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for 
gående og syklende til/fra Stasjonsgata og/eller felt o_T1 (nytt torg). Det stilles krav om at 
bebyggelse som grenser til felt o_T1 (nytt torg) skal ha inngang herfra. Det stilles videre også krav til 
at inngangspartier til bolig og næringsfunksjoner skal etableres på en slik måte at de bidrar til 
aktivitet i tilgrensende offentlige rom, fortau og/eller gang- og sykkelforbindelser.  

 

Med bakgrunn i dette så vurderes planforslaget å sikre utvikling av et attraktivt og levende sentrum 
gjennom å legge til rette for små og store møteplasser på torg, i park, langs gang- og 
sykkelforbindelser og i tilknytning til bolig- og næringsbebyggelse. Planforslaget vurderes også å 
forbedre tilgjengeligheten til ny og eksisterende grønnstruktur i og utenfor planområdet. 

 

 

Barn og unge 

Planforslaget vurderes å ivareta barn og unges interesser. Planforslaget vil bidra til å øke tryggheten 
omkring Osloveien/Askimveien da mer sammenhengende og oversiktlige gangforbindelser gjør det 
tryggere og mer attraktivt å være myk trafikant. Undergangen mellom sentrum og Kirkeveien styrkes 
og nye fortau og fotgjengerfelt er sikret i plankart. Planforslaget foreslår flere ulike typer 
oppholdsarealer for barn og unge og planforslaget vurderes i sin helhet å styrke trygghet og 
tilhørighet i Spydeberg sentrum. 

 

 

 

Universell utforming 

Planforslaget vurderes å sikre universell utforming. Offentlige utearealer skal utformes med 
universell utforming og stigning 1:20 så langt dette er mulig. Undergangen fra sentrum til Kirkeveien 
skal tilrettelegges med universell utforming og et mer ryddig gatebilde bidrar også til økt grad av 
universell tilgjengelighet.  

 

Støy 

Det vises til Støyutredning utarbeidet av Asplan Viak. Utførte beregninger viser at boligutbygging 
innenfor planområdet er gjennomførbart forutsatt at tilfredsstillende støyforhold for 
uteoppholdsarealer sikres og at det i videre planlegging tas hensyn til støyforholdene slik at man 
ender opp med planløsninger som er realiserbare mht. stille side og tilgang på vindu mot stille side 
for tilstrekkelig andel støyfølsomme oppholdsrom. 

Det vises til reguleringsbestemmelsene der det, i tråd med rapportens anbefalinger, er satt egne 
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støybestemmelser for uteoppholdsareal, etablering og utforming av støyskjerming og minimumskrav 
til nye boenheter med hensyn til antall rom til støyfølsom bruk med vindu mot stille side.  

Avvik fra T-1442/2012 legges til grunn med bakgrunn i at planområdet er satt av til sentrumsformål i 
overordnet plan. 

Det stilles også krav om at det ved innsending av detaljregulering til 1. gangs behandling skal 
foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer tilfredsstillende støyforhold 
for alle boenheter og for tilhørende uteoppholdsareal.  

Rekkefølgekrav sikrer at støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest.  

 

Områdestabilitet og skredfare 

Det siteres fra rapport Vurdering av områdestabilitet, datert 02.02.2015, utarbeidet av Norconsult: 

«Basert på utførte grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er det konkludert med at 
området har tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er ingen tidligere kartlagte 
faresoner for kvikkleire i området, og det er ikke identifisert nye faresoner som skal meldes inn til 
NVE. Rapporten er begrenset til vurdering av områdestabilitet/skredfare. Stabilitet ved eventuelle 
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge 
av peleramming og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen.» 

Planforslaget legger til rette for tiltak som vil kunne medføre utgravinger, oppfyllinger og 
peleramming. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at geoteknisk prosjektering skal være ferdig 
før igangsettingstillatelse gis. Og det stilles krav om at det av prosjekteringsrapporten skal framgå om 
det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 

 

Flomfare og overvannshåndtering. 

Hyllibekken har i den senere tid vært utsatt for oversvømmelser og høy vannføring. Dette har gitt 
mindre materielle skader. Utskiftninger av kulverter er planlagt gjennomført i løpet av 2015.  

Inntil det foreligger dokumentasjon på gjennomført utskiftning av kulverter er faresone-flom (H320) 
vist i plankart med avgrensing i henhold dagens situasjon, i forhold til 200-årsflom (pluss 0,5m).  

Det vises til rapporten Hydraulisk modellering og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum. 

Bestemmelser forbyr, med unntak av etablering av gangvei, bygging i markert faresone og det stilles 
generelt krav om geoteknisk prosjektering for alle tiltak innenfor planområdet. 

 

Økt flomfare er aktuelt dersom utbygging innenfor planområdet medfører at større mengde 
overvann føres til Hyllibekken. Reguleringsbestemmelsenes stiller krav om at overvann fra 
bebyggelse og anlegg skal fordrøyes på egen tomt før det slippes inn på offentlig ledningsnett, og at 
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det ikke skal medføre økt belastning på eksisterende avløpsanlegg og/eller resipient. Maksimalt 
påslipp av overvann til det kommunale nettet skal ikke overstige 5 liter pr. sekund pr. dekar.   

 

 

 

Infrastruktur. Vei, vann og avløp, kraftledninger etc. 

Nedgradering av FV 128, nye kryssløsninger og generell oppstramming av veigeometri innenfor 
planområdet vil utløse behov for tiltak. Disse tiltak må håndteres i samarbeid mellom grunneiere, 
Spydeberg kommune og Statens vegvesen.  

Planforslaget utløser behov for omlegging/nyanlegg i tilknytning til offentlig vann og avløpsnett.  

Dette må håndteres i samarbeid med grunneiere, Spydeberg kommune og/eller aktuell 
samarbeidspart. 

Utbygging innenfor planområdet vil medføre tiltak i forhold til kraftledninger innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelser sikrer at nødvendige hensyn tas og at planlegging skjer i samråd med 
Hafslund Nett Øst/netteier. 

 

Konklusjon: 

Planforslaget er bearbeidet etter offentlig ettersyn i tråd med tidligere forslag, i samsvar med 
høringsuttalelser fra overordnede myndigheter og i overenstemmelse med Utviklingsselskapet 
MYRA/TEBO AS sine ønsker.  

Bearbeidet planforslag, herunder bearbeidet utforming av FV 128, som fremmes for 2. gangs 
behandling vurderes å være i tråd med kommuneplanens visjon Miljøkommunen Spydeberg og 
føringer gitt i arealdelen til kommunedelplan for sentrum 2012-2024. 

 

Med utgangspunkt i de forhold som kan styres gjennom en områdeplan vurderes planforslaget å 
legge til rette for at Spydeberg skal fremstå som «det gode sted». Planforslaget overordnede 
plangrep vurderes å legge godt til rette for et levende, attraktivt og trygt sentrum vil oppstå i møtet 
mellom næringsvirksomhet, attraktive boligområder, offentlige funksjoner og store og små offentlige 
møteplasser (torg, park og gang- og sykkelforbindelser).  

 

Planforslaget vurderes å ivareta ulike gruppers interesser knyttet til folkehelse og klimavennlig 
utvikling på en slik måte at prinsippet om bærekraftig utvikling ivaretas, både innenfor planområdet, 
for Spydeberg som tettsted og i den store sammenhengen.    
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Med utgangspunkt i at kvalitetskrav følges opp ved detaljregulering, spesielt med hensyn til 
skyggevirkning, estetisk utforming og bygningers plassering og henvendelse til det offentlige rom, så 
vurderes planforslaget å ha positive konsekvenser for Spydeberg som helhet.  

 
 
 
 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Områdeplan for Myra/TEBO vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 med 
justeringer i forhold til offentlig ettersyn, på følgende spesielle vilkår: 

 

· Statens vegvesen trekker innsigelsen formelt. 

 

2. Vedtak om områdereguleringsplan kunngjøres når Statens vegvesen har trukket 
innsigelsen. 

 

 

 

 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 07/2016 
 

UMT - behandling: 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 
 

UMT - vedtak: 

1. Områdeplan for Myra/TEBO vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 med 
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justeringer i forhold til offentlig ettersyn, på følgende spesielle vilkår: 

- Statens vegvesen trekker innsigelsen formelt. 

2. Vedtak om områdereguleringsplan kunngjøres når Statens vegvesen har trukket innsigelsen. 

 
 
Kommunestyre - 06/2016 
 

KS - behandling: 

POLITISK SAKSORDFØRER: Trond Bøle 
 
Følgende hadde ordet: Trond Bøle, Petter Schou, Tron Kallum, Heidi Vildskog, Heidi Eriksen, Gunnar 
Espelid, Knut Espeland 
 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

 
 

KS - vedtak: 

1. Områdeplan for Myra/TEBO vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 med justeringer i 
forhold til offentlig ettersyn, på følgende spesielle vilkår:  
 
- Statens vegvesen trekker innsigelsen formelt.  
 
2. Vedtak om områdereguleringsplan kunngjøres når Statens vegvesen har trukket innsigelsen.  
 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til reguleringsplankart Myra Tebo 
Forslag til bestemmelser_siste revisjon 03.02.2016 
Forslag til illustrasjonsplan_23.11.2015 
Høringsuttalelser_samlet 
Oppsummering og kommentar til høringsut 
Trafikkvurdering_22.11.2015 
Veigeometri og Sporing Avbøying_23.11.2015 
 
 
 


