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Søknad om fravik fra vegnormalene på fylkesveg 128 i Spydeberg  

Spydeberg kommune sin områdereguleringsplan Myra/Tebo, ble vedtatt sendt ut på høring 

av komité for miljø, plan og teknikk i møte 19.05.2015. Statens vegvesen uttalte seg til 

denne i brev datert 08.07.2015 og hadde innsigelse til flere punkter i denne planen, bl.a. til 

at om man skulle planlegge nye rundkjøringer på fylkesveg 128 i området, måtte disse 

forholde seg til våre vegnormaler.  

 

Spydeberg kommune ønsket seg opprinnelig rundkjøringer med ytre diameter på 20 meter, 

mens håndbok N100 veg- og gateutforming krever at den ytre diameter i rundkjøringer på 

2-feltsveger skal være minst 30 meter. Spydeberg kommune mente at deres forslag til 

rundkjøring ville være mer i tråd med det bygatepreget de ønsker langs fylkesveg 128, mens 

Statens vegvesen var opptatt av å ivareta fylkesveg 128 sin funksjon som en regional 

hovedveg, i tillegg til dens funksjon som omkjøringsveg for en tunellstrekning på ny E18. 

 

Det ble avholdt et møte mellom Østfold fylkeskommune og Spydeberg kommune 

09.09.2015, et møte mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen 17.09.2015 og til 

slutt et felles møte mellom Spydeberg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens 

vegvesen 21.10.2015. Gjennom denne møteserien kom vi fram til et kompromiss der 

Spydeberg kommune kunne tegne på rundkjøringer som hadde mindre ytre diameter enn 30 

meter, så fremt disse tilfredsstilte vegnormalenes krav til funksjon. Spydeberg kommune 

kom da opp med to rundkjøringer med ytre diameter på 26 meter. 
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Fylkeskommunen er fravviksmyndighet for fylkesvegnettet. Et fravik fra vegnormalene på 

fylkesveg må likevel saksbehandles hos Statens vegvesen Region Øst ved Seksjon for 

trafikksikkerhet og forvaltning. Dette er en kvalitetssikring som skal fungere som grunnlag 

for fylkeskommunen sitt vedtak. Vedlagt dette brevet ligger Statens vegvesen sin anbefaling 

for vedtak, der fraviket blir delvis godkjent. 

 

 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

Beate Ertresvåg Myklevoll    

overingeniør Ingunn Skei 

   overingeniør 

 

    

 

 

  

 

Kopi  

Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 SPYDEBERG 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 


