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Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Stasjonsgata 26 i 

Spydeberg kommune 

Vi mottok reguleringsplan for Stasjonsgata 26 til offentlig ettersyn i brev datert 06.07.2016. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsutvikling av eiendommen, 

som innebærer høyere utnyttelse av eiendommen og opprydding av adkomstveg 

reguleringsmessig. Planarbeidet et i tråd med overordnet plan. 

 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger, og for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Det betyr at vi har ansvar for å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og 

vedlikeholde vegene på en optimal måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Statens 

vegvesen er også et fagorgan med et sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. 

Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på egne veger, og på 

veger der andre enn staten har myndighet. Vi har sektoransvar for blant annet 

trafikksikkerhet, kollektivtransport, gange, sykkel, universell utforming, og for å redusere 

miljøbelastningen fra vegtrafikk. 

 

I dette brevet uttaler vi oss som fagorgan med sektoransvar og som vegforvalter på vegne av 

Østfold fylkeskommune på fylkesveg 122 Stasjonsgata. 

 

Vi uttalte oss til varsel om oppstart i brev datert 15.09.2015. På denne eiendommen har det 

vært igangsatt en reguleringsprosess tidligere, og til denne reguleringsprosessen hadde vi 

en innsigelse til planarbeidet datert 26.08.2013. Denne innsigelsen gikk ut på at 

planarbeidet manglet en støyutredning. Statens vegvesen mente at dette var påkrevet 

ettersom det planlegges støyfølsom bebyggelse i et område som ser ut til å ligge i gul 

støysone. Vi synes derfor det er underlig at Spydeberg kommune legger ut denne planen på 

nytt, og også denne gangen vurderer det slik at støyutredning ikke er nødvendig for 

planarbeidet. 
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Vi merker oss at Østfold fylkeskommune i brev datert 02.08.2016 sender plandokumentene i 

retur og mener at plandokumentene krever mer arbeid før de kan legges ut til offentlig 

ettersyn. I denne sammenheng kan vi hjelpe Spydeberg kommune litt på veg med å 

informere om at det er gjennomført en støyutredning (Cowi, 18.februar 2014) for 

planområdet som foreslår tiltak for støyskjerming av Stasjonsgata 26 og som inneholder 

forslag til reguleringsbestemmelser. Vi ber om at kommunen tar en titt på denne, som bl.a. 

anbefaler en støyskjerm for at Stasjonsgata 26 skal få akseptabelt støynivå.  

 

Reguleringsbestemmelsene som nå er ute til offentlig ettersyn er delvis i tråd med 

anbefalingene i denne støyutredningen, men Statens vegvesen mener at 

reguleringsbestemmelsene bør skjerpes til å inneholde konkrete grenseverdier i stedet for å 

referere til hele T-1442/2012. 

 

Det er tegnet inn siktsoner ut mot fylkesveg 122 Stasjonsgata på 4 m x 24 m. I følge 

håndbok N100 Veg- og gateutforming skal siktsoner i avkjørsler ut på veg med 40 km/t 

være 4 m x 30 m. Vi ser at siktsonen er tegnet inn i forhold til vegkant og ikke fortauskant. 

Fra et trafikksikkerhetsmessig ståsted vil vi anbefale at siktsonen tegnes inn i forhold til 

fortauskant for å ivareta trafikksikkerheten til gående og syklende på fortauet. Vi mener 

også at frisikten opp fra parkeringskjeller gjerne kan sikres i form av en 

reguleringsbestemmelse. 

 

Det finnes en reguleringsplanbestemmelse vedrørende sykkelparkering, men det er ikke satt 

noe krav til kvalitet på sykkelparkeringen. Vi mener at denne gjerne kan skjerpes. Vi synes 

også at antallet p-plasser for sykkel bør økes til 2 plasser pr. boenhet ettersom en 

husholdning gjerne har flere enn én sykkel. 

 

Vi ser fram til å få plandokumentene til et nytt offentlig ettersyn i tråd med Østfold 

fylkeskommune sin anmodning og ber om at kommunen tar en gjennomgang av forrige 

planprosess og tar med seg deler av det arbeidet inn i denne planprosessen. 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

Jan Antonsen 

sjefingeniør Ingunn Skei 

 overingeniør 
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