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Saken gjelder: 
Det fremmes forslag til detaljregulering for fortau I Wilses vei og Arnoldts vei, gnr 25 bnr 1 m.fl til 1. 
gangs behandling før høring og offentlig ettersyn. Denne saken skal sluttbehandles av Utvalg for miljø 
og teknikk, UMT. Hjemmelsgrunnlag for vedtak er plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Saksopplysninger 
Formålet med detaljreguleringen er at etablere fortau langs Wilses vei og Arnoldts vei, som er 
foreslåtte tiltak i kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt av kommunestyret 17.03.2009. 
Tiltakene har som hensikt å fremføre trygge forbindelser for myke trafikanter og danne et entydig 
mønster for gående og biltrafikk. Planfremmer er Spydeberg kommune, med Rambøl AS som 
plankonsulent. 
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I Wilses vei vil fortauet på nordsiden bli forlenget fra avkjørsel til Skoleveien og sammenkobles med 
gangveien i Glendeveien. Også eksisterende gang- og sykkelvei langs Wilses vei mellom Rolls vei og 
Skoleveien inngår i forslaget reguleringsplan, da denne ikke er nedfelt i plan i dag. I Arnoldts vei 
forlenges fortauet på østsiden av veien fra krysset med Griniveien og sammenkobles med gang- og 
sykkelveien ved FV 128. 
 
Forslaget inneholder også en framtidig utforming av krysset Wilses vei-Glendeveien. 
 
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan, kommuneplan 2016-2018, der er det vist framtidig 
gang- og sykkelvei-forbindelse langs Wilses vei til Glendeveien. Forslaget berører i alt 19 eksisterende 
reguleringsplaner (se illustrasjon til venstre), men innebærer i all hovedsak ny regulering av 
eksisterende samferdselsformål. Slik sett er forslaget en forholdsvis begrenset endring av dagens 
planmessige forhold. Det inngår ikke areal i planområdet som ikke er regulert.  
 
Samlet utgjør planområdet 20 daa, hvorav formål for samferdselsanlegg utgjør knappe 18 daa. 
Gjennomgående bredde på fortau er 2,5 meter. Fartsgrense i området er 40 km/t. 
 
Planen er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. 
Kommunen har konkludert med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av 
konsekvensutredning. Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler. 
 
Oppstartsmøte mellom konsulent og kommunen ble avholdt 07.03.17, og varsel om oppstart av 
planarbeid ble annonsert 11.07.17 og sendt ut til berørte hjemmelshavere, velforeninger og 
offentlige høringsinstanser. Frist for uttalelser ble satt til 01.09.17. Det kom inn sju (7) skriftlige 
innspill. Kommunens administrasjonen tok, i tillegg til skriftlig varsel, direkte kontakt med 
hjemmelshavere som vil bli særlig berørt av tiltaket gjennom grunnerverv og endring av avkjørsler.  
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Vurdering 
Planforslaget anses å være i samsvar med overordnete statlige og regionale føringer om økt 
trafikksikkerhet og tilrettelegging for bruk av sykkel og gange fremfor bil i sentrumsområder. Dette er 
gunstig både med tanke på miljøbelastninger og folkehelse. Samme overordnete føringer ligger også i 
gjeldende kommuneplan, der det pekes på behovet for sammenhengende gang- og 
sykkelveiforbindelse langs Wilses vei. Begge tiltakene er nedfelt i Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet (se over). Både Wilses vei og Arnoldts vei er samleveier i østre del av Spydeberg 
sentrum, der det er stort behov for bedre og tryggere forhold for gående og syklende. Dette gjelder 
ikke minst barn og unge, som benyttet veier i området til og fra skolen. 
 
I forberedende arbeider til varsel om oppstart ble gang- og sykkelvei vurdert som alternativ til fortau. 
Da slik løsning vil være mer arealkrevende, gi økt behov for grunnerverv samt komme i konflikt med 
eksisterende hager og avkjørsler, konkluderte planfremmer med fortau langs begge veier. 

 

I krysset Wilses vei-Glendeveien er det foreslått regulert en ny løsning. Den har som hensikt å lede 
mer trafikk ned Wilses vei og ut Arnoldts vei i stedet for gjennomkjøring i nedre del av Glendeveien. 
Det blir i denne omgang ikke utført endringer i krysset, men løsningen kan ligge som mulighet i 
fremtiden. Det blir vurdert andre løsninger, for eksempel bom, hvis det er problemer med 
gjennomkjøring i nedre del av Glendeveien. 

 

Konsekvenser av forslaget 

Virkninger av planforslaget drøftes i planbeskrivelsen kapittel 7. De positive virkniger er særlig 
knyttet til universell utforming, trafikale forhold, bedret trafikksikkerhet samt økte muligheter for 
gående og syklende, noe som gavner både miljø og folkehelse. Barn og unges interesser anses å være 
godt ivaretatt, ikke minst med tanke på tryggere skolevei.. 
 
De negative konsekvenser er i første rekke knyttet til eventuelle følger for eksisterende 
boligeiendommer i området. I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet frem ulike 
synspunkt på hvorvidt fortau bør legges på nordsiden- eller sørsiden av Wilses vei. Det er fremmet 
bekymring mht. grunnerverv av privat grunn for uteopphold og plassbehov for fortau. Kommunen 
anser at planforslaget, med fortau på nordsiden, er den løsningen som forener de fleste ønsker og 
hensyn. Blant annet er det av trafikksikkerhetshensyn viktig å videreføre etablerte gang- og 
sykkelforbindelser i Glendeveien og Wilses vei uten å måtte bytte side. 

 

Planforslaget antas å ikke ha negative konsekvenser for kulturminner/kulturmiljø, naturmangfold 
eller næringsinteresser. 

 

ROS-analysen avdekker at risiko og sårbarhet er særlig knyttet til grunnforhold og geoteknisk 
stabilitet, da området ligger under marin grense. Det er derfor knyttet egen rekkefølgebestemmelse 
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med krav om geoteknisk vurdering før igangsettingstillatelse, se bestemmelser til plan § 6.3. 

 

Finansiering og gjennomføring 

Kommunen har fått bevilget trafikksikkerhetsmidler for regulering/prosjektering fra Østfold 
Fylkeskommune, ØFK, der ØFK dekker 75 % av kostnadene, inntil 750 000 kr. Øvrige kostnader til 
regulering/prosjektering dekkes over investeringsbudsjett. Kommunen har fått et foreløpig tilsagn fra 
ØFK på 75 % av kostnadene til utførelse, inntil 1 300 000 kr. Øvrige kostnader dekkes over 
investeringsbudsjett. 

 

Fortausutbyggingen langs Wilses vei og Arnoldts vei skal realiseres ved vedtatt plan. Planlagt oppstart 
av arbeidet er våren 2019. Grunnerverv, som berører ti (10) eiendommer nord-øst i Wilses vei, 
gjennomføres etter vedtak av plan. Reguleringsplanen kan danne grunnlag for ekspropriasjon dersom 
man ikke kommer fram til frivillige avtaler med grunneierne.  

 
 
Konklusjon 
Kommunen mener planforslaget er i samsvar med overornete føringer og planer, og at planforslaget 
vil gi økt trafikksikkerhet og bedre forhold for myke trafikanter i Spydeberg sentrum. Forslaget 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for fortau I Wilses vei og Arnoldts vei, gnr 25 bnr 1 m.fl. anses å 
være i samsvar med overordnete planer og vil fremme trygge forbindelser for myke 
trafikanter I Spydeberg sentrum. Det vedtas at planforslaget sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 18/2018 
 

UMT - behandling: 
Enstemmig 
 
 

UMT - vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for fortau I Wilses vei og Arnoldts vei, gnr 25 bnr 1 m.fl. anses å 
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være i samsvar med overordnete planer og vil fremme trygge forbindelser for myke 
trafikanter I Spydeberg sentrum. Det vedtas at planforslaget sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 
 
 

Vedlegg: 
0123_2017_0003_01 Reguleringsplankart 081217 A0-L 1-1000 
0123_2017_0003_02 Bestemmelser 060218 
0123_2017_0003_03 Planbeskrivelse 060218 
0123_2017_0003_Vedlegg 1 ROS-analyse 081217 
0123_2017_0003_Vedlegg 2 Innspill til varsel om oppstart 
 
 
 


