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1. SAMMENDRAG 

Planens hensikt er å fremføre trygge forbindelser for myke trafikanter og danne et entydig 

mønster for gående og biltrafikk. 

 

I Arnoldts vei reguleres fortau på østlig side av veien. Kjøreveien sideforskyves mot vest for å få 

plass til fortau uten vesentlige inngrep i naboeiendommer. Av samme årsak blir det lagt opp til 

bruk av støttemurer på deler av strekningen der skråningsutslaget er størst. I Arnoldts vei 

gjennomføres tiltaket innenfor kommunens eiendom og innenfor gjeldende regulering.  
 

I Wilses vei reguleres nytt fortau slik at det blir en kobling mellom eksisterende fortau/gang- 

sykkelvei på nordlig side av veien. I Wilses vei, mellom Arnoldts vei og Glendeveien, kan noen 

avkjørsler bli bratte. Her skal det byttes hovedvannledning som ligger midt i veien samtidig som 

det legges fortau. Det ses da på som alternativ å heve veien for å bedre og opprettholde dagens 

innkjøring til tomtene. 

 

Fortausutbyggingen langs Wilses vei og Arnoldts vei skal realiseres ved vedtatt plan. Planlagt 

oppstart av arbeidet er våren 2019.  

 
Det skal ikke anlegges fotgjengeroverganger i veikryss.  
 
Kryssløsningen mellom Glendeveien og Wilses vei reguleres slik at Wilses vei blir prioritert 
kjørevei. Dette er et tiltak som vil ligge klart i reguleringsplanen til gjennomføring ved behov 

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart (datert 30.11.17) og bestemmelser (datert 

06.02.18). Til planbeskrivelsen følger også vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse. 

2. BAKGRUNN 

1. Hensikten med planen 

Planens hensikt er å fremføre trygge forbindelser for myke trafikanter og danne et entydig 

mønster for gående og biltrafikk. 

2. Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent 

Forslagsstiller er Spydeberg kommune v/ Teknikk og samfunn. Prosjektleder er Jonatan Haga. 

Konsulent er Rambøll Norge AS. Oppdragsleder er Thor Richard Borgevad. Fagansvarlig arealplan 

er Anne Fodnes Klingvall og Per Atle Tangen.  

3. Tidligere vedtak i saken 

Det er ingen tidligere vedtak i saken. 

4. Utbyggingsavtaler 

Ikke aktuelt. 
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5. Krav om konsekvensutredning (KU) 

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.  

 

 

3. PLANPROSESSEN 

1. Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøte mellom konsulent og kommunen ble avholdt 07.03.17. 

 
Registrerte grunneiere, hjemmelshavere, velforeninger og offentlige høringsinstanser er varslet i 
forbindelse med varsel om oppstart.  

 

De samme høringsparter tilskrives når planforslag legges til offentlig ettersyn, med informasjon 

om hvor man kan finne det. 

 

2. Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Smaalenenes avis 11.07.17. Det ble også sendt ut varsel til berørte grunneiere og regionale 

myndigheter. Frist for uttalelser var 01.09.17. 

 

Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 «Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers 

kommentarer.  
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

1. Statlige planer og føringer 

Følgende rikspolitiske retningslinjer anses relevante for planforslaget: 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange.  
 

Vurdering  
Planlagt tiltak legger til rette for å bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter, og bidrar til økt 
attraktivitet til å bruke sykkel og gange fremfor bil.  Planlagt tiltak er i samsvar med 
planretningslinjen.  
 
 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Vurdering  

Planlagt tiltak forbedrer barns tilgjengelighet og gir grunnlag for bedre mobilitet, og legger til 
rette for bedre trafikksikkerhet for alle, spesielt myke trafikanter.  

 
 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015) 
Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 

utforming. 
 
Vurdering  
Langs deler av strekningen vil det imidlertid være krevende å oppnå tilfredsstillende 
stigningsforhold mhp. universell utforming. Se kap. 5.9 for nærmere vurdering.   
 

2. Regionale planer 

Fylkesplan for Østfold (2011) 
I gjeldende fylkesplan for Østfold er de aktuelle arealene i sin helhet avsatt til nåværende 
område for tettbebyggelse. Hensynet til klima og folkehelse er overordnede perspektiver for alle 

deler av planen, bla. å få folk i fysisk aktivitet uten bil.  
 

Vurdering  
Planlagt tiltak vurderes å være forenelig med Fylkesplanen også ift. at det i det sentrumsnære 
området blir enklere og tryggere å ta seg frem uten bil.   
 
 
Regional transportplan for Østfold (2012) 
Regional Transportplan for Østfold mot 2050 har ett samfunnsmål og ett resultatmål; hvor 

samfunnsmålet er et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en 
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bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold, og resultatmålet et 

effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og 
næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. 
 
Anbefaler at det først utføres tiltak for å bedre tilbudet og framkommeligheten for gange, sykkel 
og kollektivreiser for å endre reisemiddelfordelingen. 
 
Vurdering  

Etablering av nytt fortau er fullt ut forenelig med målene i Regional transportplan for Østfold.  
 

3. Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanens arealdel for Spydeberg kommune (2016-2028) Vedtatt 10.03.2016 
Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. 

Målet er at kommuneplanen skal legge grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling. 
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Ill. 1. Kart som viser planområdets avgrensning i forhold til kommuneplanformålene i Spydeberg kommune. 

Rød linje viser at det ligger overordnede føringer for GS-traseen i Wilses vei. Plangrensen er vist med blå 

stiplet strek.  

 
I kommuneplanens arealdel er det vist fremtidig gang-/sykkelvei langs Wilses vei. Fortau og 
gang-/sykkelveier vises vanligvis ikke detaljert på kommuneplankartet. Å anlegge fortau langs 

Arnoldts vei anses derfor ikke å være i strid med kommuneplanens arealdel. Se kart med utsnitt 
av kommuneplanens arealdel ovenfor.  
 
Vurdering  
Tiltaket anses å være i tråd med kommuneplanen.  
 
 

Kommuneplanens samfunnsdel for Spydeberg kommune (2016-2028) Vedtatt 
10.03.2016 
Samfunnsdelen omtaler fortau langs Wilses vei spesielt; 
«Øvrige framtidige gang- og sykkelveistrekninger i sentrum er; Lysernveien-Hovin kirke langs 

Stegenveien, Skoleveien-Glendeveien langs Wilses vei, sammenslutning fra Nordmyrstubben og 
vestover til undergang ved Osloveien.»  
 

Vurdering  
Etablering av gang- og sykkelvei er i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 
Vedlegg til kommuneplanen: Planbeskrivelse, tidligere kommunedelplan sentrum 
(Vedtatt 18.09.2012, 2012-2024) 

I vedlegget står det at «Tidligere vedtatt gang- og sykkelvei langs Wilses vei til Solsiden 

barnehage er tegnet inn i plankartet.»  

Videre står det at for å styrke tilknytningen til Stasjonsgata foreslås å flytte busstasjonen østover 

på TEBO-området, slik at nåværende oppstillingsareal langs Stasjonsgata kan bebygges. En 

mulig plassering av bussholdeplassene er langs Wilses vei. 

 
Vurdering 

Regulerer Wilses vei med hjemmel i vedtak. En endring av bussoppstillingsplass til Wilses vei 

berører ikke dette planforslaget. 

 

4. Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Planforslaget vil erstatte og delvis endre reguleringsplaner langs Wilses vei og Arnoldts vei. Areal 

som i planen reguleres til bestemmelsesområder for midlertidige rigg- og anleggsområder 

tilbakeføres til opprinnelig bruk/regulering etter ferdigstillelse av anlegget.  
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Ill. 2. Kart som viser planområdets varslede avgrensing i forhold til eksisterende reguleringsplaner. 

Plangrense vist med blå, stiplet strek.  

 

 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-DATO ENDRING 

197201 Glendeveien Øst og 

deler av Grinijordet 

03.01.1972 Endrer delvis veiformål til 

kjørevei+fortau. 

Sideforskyvning av veien. 

Endrer ikke byggegrense. 

Stedvis videreføring av 

veiformål.  
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198302 Reguleringsendring 

Glendeveien – 

Arnoldts vei 

07.12.1983 Endrer delvis veiformål til 

kjørevei+fortau. 

Sideforskyvning av veien. 

Endrer ikke byggegrense. 

197703 Glendeveien-

Arnoldts vei 

26.10.1977 Areal tidligere regulert som 

veiformål blir ikke endret, 

men veien blir sideforskjøvet 

og det reguleres fortau.  

I sør ned mot Askimveien, på 

høyre side av Arnoldts vei, 

impementeres planen inn i ny 

reguleringsplan for å dekke 

over det som er definert som 

«unyansert formål». Her 

reguleres areal på angitt 

boligtomt inn på eksisterende 

boligeiendom. Veiføring på GS 

som er regulert annerledes 

enn det som er bygget 

omreguleres til bygget trase. 

Resterende areal reguleres til 

annen veigrunn - grøntareal.  

197902 Reguleringsendring 

Glendeveien – 

Arnoldts vei 

05.03.1979 Ny plan overlapper i krysset 

mellom Arnoldts vei og 

Glendeveien. Samme 

veiføring og intensjon 

videreføres i ny plan. 

200102 E18 – Fotgjenger 

u.gang - Høgda 

29.05.2001 Sideforskyvning av kjørevei 

og kryssløsning mellom 

Arnoldts vei og Askimveien.  

197904 Grini Søndre 04.10.1979 Sideforskyvning av krysset 

mellom Arnoldts vei og 

Askimveien. Tilnærmet 

samme arealbruk som 

gjeldende reguering. 

199202 Grini Søndre 30.10.1991 Sideforskyvning av kjørevei 

og gangvei i Arnoldts vei. 

Regulerer dermed annen 

veggrunn frem til 

eiendomsgrenser. Kryss inn 

mot Krokveien reguleres som 

bygget i utkjøringen mot 

Arnoldts vei. 

200704 Reguleringsplan for 

område Grinitun 

31.01.2007 Endrer areal fram til 

eiendomsgrenser til annen 

veigrunn - grøntareal. 
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196401 Wilses vei - 

Snarveien 

10.07.1964 Legger inn fortau i Arnoldts 

vei nord for Wilses vei. Går 

inn på noen av tomtene langs 

Wilses vei mellom krysset 

mot Arnoldts vei frem til 

fortau møter eksisterende GS, 

dette arealet trengs for fortau 

og sideareal/annen veigrunn. 

198501 Stasjonsgaten - 

Rollsvei 

08.01.1985 Regulerer eksisterende 

(tidligere regulert) situasjon 

med GS.  

196501 N. Damvei – 

Solveien/Krokveien/

Mellomveien 

02.09.1965 Noe skråningsutslag som 

berører areal regulert til bolig. 

Bruk av støttemurer for å 

begrense terrenginngrep på 

boligtomter.  

198703 Garasjer i Solveien 

(bebyggelsesplan 

ihht. 

reguleringsplan) 

15.09.1987 Noe skråningsutslag som 

berører areal regulert til bolig. 

Bruk av støttemurer for å 

begrense terrenginngrep på 

boligtomter. 

197803 Reguleringsendring 

Øst for Solveien 

14.11.1978 Noe areal endres til fortau 

med sideareal.  

197604 Wilses vei 25/229 07.10.1976 Noe areal endres til fortau 

med sideareal. 

196901 Nedre Damvei Syd 24.09.1969 Noe areal endres til fortau 

med sideareal. 

198101 Reg.plan for 25/228 

og 25/131 og 

mellomliggende 

areal 

19.03.1981 Noe areal endres til fortau 

med sideareal samt endring i 

forbindelse med å endre 

krysset slik at Wilses vei blir 

foretrukket kjørevei fremfor 

Glendeveien.  

196601 Del av Mellom-Grini 01.07.1966 Videreføring av eksisterende 

formål, noe berørt i 

forbindelse med å endre litt 

på kurvaturen i krysset slik at 

Wilses vei blir foretrukket 

kjørevei fremfor Glendeveien. 

197902 Reguleringsendring 

Glendeveien – 

Arnoldts vei 

05.03.1979 Noe berørt i forbindelse med 

å endre litt på kurvaturen i 

krysset slik at Wilses vei blir 

foretrukket kjørevei fremfor 

Glendeveien. Tatt med for å 

regulere eksisterende bolig til 

bolig, da formål i plan noen 
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steder er lagt som unyansert 

formål. Regulerer over 

regulert veibane og legger til 

fortau.  

198201 Reguleringsendring 

Spederhus 

02.11.1982 Noe berørt i forbindelse med 

endring av kurvatur i krysset 

Wilses vei - Glendeveien. I 

praksis ikke store 

forandringer ift vei, iom 

eksisterende veibane i Wilses 

vei blir liggende som i dag. 

(Denne er regulert lenger sør 

enn bygget.) 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

1. Beliggenhet 

 
Ill. 3. Planavgrensning ved varsel om oppstart.  

 
Planområdet er på ca. 22,6 dekar og ligger rett øst for Spydeberg sentrum. Planområdet 
omfatter Wilses vei mellom Rollsvei og Glendeveien. Dette utgjør en strekning på ca. 400 m og 
omfatter kommunal grunn samt deler av private eiendommer. Arnoldts vei reguleres mellom 
Griniveien og Askimveien. Dette er en strekning på ca. 570 m. Glendeveien tas med for å kunne 

regulere en endring i krysset som kan gi en senere mulighet for å gjøre Wilses vei til prioritert 
kjørevei. (Glendeveien er prioritert kjørevei i dag). 
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Ill. 4. Planavgrensning ved varsel om oppstart. 

2. Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Planområdet ligger tett på sentrum av Spydeberg og starter 300 meter fra setrumsaksen i 
Stasjonsgata. Området er tettbebygd med eneboliger vest for Arnoldts vei, tettere bebyggelse i 
form av rekkehusbebyggelse øst for Arnoldts vei. I Wilses vei mot Glendeveien ligger 
eneboligbebyggelse nord for veien. Sør for veien fullføres rekkehusbebyggelsen mot Solsiden 
barnehage som har trekanttomten ut mot Glendeveien.  

3. Eksisterende situasjon 

Wilses vei og Arnoldts vei har enebolig- og rekkehusbebyggelse. Områdene som skal reguleres 

med fortau har har sentrumsnærhet til Spydeberg og området fremstår som et sted med landlig 

tettbebyggelse. Bildene under kan gi et inntrykk av eksisterende situasjon og stedets karakter.  

 

Wilses vei 
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Ill. 5.Wilses vei fra vest mot øst. Her slutter opparbeidet gang- og sykkelvei.  

 

 
Ill. 6. Wilses vei fra vest mot øst. 

 

 
Ill. 7. Wilses vei fra vest mot øst. Nyveien mot venstre, Grinistubben mot høyre.  
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Ill. 8. Wilses vei fra vest mot øst. Fall ned mot krysset Wilses vei-Arnoldts vei. Veien stiger fra 

Arnoldts vei vestover på Wilses vei.  

 

 
Ill. 9. Wilses vei fra vest mot øst. 

 
Ill. 10. Wilses vei fra vest mot øst. 
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Ill. 11. Wilses vei fra vest mot øst. 

 

 
Ill. 12. Wilses vei fra vest mot øst. 

 

Glendeveien 

 
Ill. 13. Glendeveien. Wilses vei inn til høyre. 
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Ill. 14.Glendeveien. Wilses vei til høyre i bildet. Solsiden barnehage rett frem. 

 

 
Ill. 15. Krysset Glendeveien-Wilses vei. 

 

Arnoldts vei 

 
Ill. 16.Siktpunkt fra Askimveien nordover mot Arnoldts vei.  
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Ill. 17.Siktpunkt fra sørlig del av Arnoldts vei, perspektiv nordover.  

 

 
Ill. 18.Arnoldts vei nordover. Til høyre hvor Glendeveien munner ut i dag. Hvis krysset ledes til 

Wilses vei, vil trafikken her reduseres.  

 

 
Ill. 19.Lenger nord i Arnoldts vei. Noe terreng på venstre side av veien.  
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Ill. 20.Krysset mellom Wilses vei og Arnoldts vei. Sett fra Arnoldts vei og nordover.  

 

 
Ill. 21.Arnoldts vei nord for Wilses vei. 

 

 
Ill. 22.Arnoldts vei i krysset mot Griniveien. Spydeberg ungdomsskole til venstre.  
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4. Landskap 

Planområdet Wilses vei ligger i et etablert boligstrøk. Landskapet i området må sises å være 

åpent og relativt flatt. Det er noe høydeforskjeller internt i planområdet.  

5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner, Kulturminnesøk. Databasen viser ingen 
registrerte kulturminner på strekningen. Fylkeskommunen oppgir også i innspill til planen at det 
ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet.  

6. Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

7. Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Wilses vei og Arnoldts vei benyttes i dag som ferdselsåre for gående og syklende, uten egen 

gang- og sykkelvei. Strekningene vil knytte sammen eksisterende gang og sykkelveier og et 

sammenhengende gangveinett vil oppfordre til mer bruk.  

 

Naturbase (Miljødirektoratet) viser ingen registrerte friluftsområder.  

8. Landbruk / naturressurser 

Utenfor tettbebyggelsen ligger landbruksarealer, ingen av disse blir berørt av fortausutbyggingen 

jf. kart under.  
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Ill. 23. Planforslaget berører ikke arealer registrert i Kostra.1 

9. Trafikkforhold 

Wilses vei og Arnoldts vei er kommunale veier. Det foreligger ikke trafikkdata for Wilses vei og 

Arnoldts vei i nasjonal vegdatabank. Eksisterende fartsgrense er 40 km/t i Wilses vei og Arnoldts 

vei og alle tilliggende veier. 2 

 

Det er ikke registrert alvorlige ulykker langs Wilses vei og Arnoldts vei, men noen mindre 

alvorlige ulykker med lettere skader. 

10. Barns interesser 

Barn og unge er særlig viktig når det planlegges for trafikksikringstiltak og aktivitetsskapende 

tiltak i arealplaner. I dette tilfellet er Solsiden barnehage et målpunkt for barn i området, i følge 

med foresatte. Andre målpunkt er sentrum av Spydeberg, ungdomsskole nord for planområdet 

samt fotballbane i nordvest. Det er ikke sammenhengende fortau eller gang- og sykkelvei langs 

Wilses vei og Arnoldts vei i dag.  

11. Sosial infrastruktur 

Solsiden barnehage ligger i krysset Wilses vei/Glendeveien og er et målpunkt langs tiltaket. Det 

reguleres tilgjengelighet med 2.5 meters bredde (i dag er det her opparbeidet tilkomst smalere 

enn kravene) til fots og sykkel frem mot barnehagens inngang.  

                                                
1
 Kilde: http://kart7.skogoglandskap.no/map/kostra/index.html?KOMID=101 

2
 Kilde: vegvsen.no/vegkart 
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12. Universell tilgjengelighet 

Per i dag er det felles veibane for biltrafikk og gående/syklende. Det kan oppleves og være utrygt 

å ferdes langs veien uten egen gå- og sykkelsone.  

13. Teknisk infrastruktur 

Wilses vei og Arnoldts vei har grøftesystem for håndtering av overvann. Spredt belysning med 

master langs vei. El-kabler kommer ikke i konflikt med tiltaket. På vestsiden av Arnoldts vei er 

det stoppekraner som må flyttes i forbindelse med sideforskyvning av veien, omfang av flytting 

blir endelig klarlagt i detaljprosjektering.  

14. Grunnforhold, skredfare og strålefare 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser er det ikke merket av skredhendelser 

(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire for 

planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 

10 daa, og det kan dermed ikke utelukkes lokale forekomster av kvikkleire. Løsmassekart viser 

at hele planområdet ligger i sone med tykk marin avsetning3. Det er ikke gjennomført 

grunnundersøkelser til reguleringsplanen, men det settes krav om at det skal gjennomføres.  

 

Det er ikke registrert soner for høy aktsomhet for radon i nærheten av Spydeberg sentrum. Hele 

planområdet ligger i sone for moderat til lav aktsomhet4. I og med at det ikke reguleres til 

bebyggelse for varig opphold, er ikke radonsikring relevant for planen.  

 

15. Støyforhold 

Støyforholdene langs Wilses vei og Arnoldts vei er ikke kjent. Det antas å være akseptable 

støyverdier. Dette blir ikke utredet videre da reguleringsplanen ikke omfatter støyfølsom 

bebyggelse. Intensjonen med tiltaket er å øke andelen som går eller sykler i området. Tiltaket vil 

ikke medføre økt biltrafikk, og dermed heller ikke økt støy. 

16. Luftforurensning 

Støvforholdene langs Wilses vei og Arnoldts vei er ikke kjent. Det antas å være akseptable 

verdier for luftkvalitet.  

17. Næring 

Planarbeidet omfatter ikke og kommer ikke i konflikt med næringsvirksomhet. 

 

  

                                                
3
 Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

4
 Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 
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6. PLANFORSLAGET 

1. Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

Planens hensikt er å fremføre trygge forbindelser for myke trafikanter og danne et entydig 

mønster for gående og biltrafikk. I vei og Arnoldts vei er fartsgrensen 40 km/t. Tabellen under 

viser nye og gamle veibredder: 

 

 Bredder på 

asfaltert vei i 

dag: 
 

Nye mål på 

asfaltert vei: 

 

Arnoldts vei mellom FV128 (Askimveien) og Wilses 

vei:  

 

6m vei 6m vei og  

2,5m fortau 

Arnoldts vei mellom Wilses vei og Griniveien  
 

4,9m vei 5,25m vei og  

2,5m fortau 
 

Wilses vei mellom Skoleveien og Arnoldts vei:  

 

6m vei 6m vei og  

2,5m fortau 

Wilses vei mellom Arnoldts vei og Glendeveien:  

 

4,9-5,3m vei 5,25m vei og  

2,5m fortau 

 

I Arnoldts vei foreslås å anlegge fortau langs østlig side av veien. Kjøreveien sideforskyves mot 

vest for å få plass til fortau uten vesentlige inngrep i naboeiendommer. Av samme årsak vil det 

også blir vurdert å benytte støttemurer på deler av strekningen. Foreløpige skisser viser at man 

med all sannsynlighet klarer å gjennomføre tiltaket innenfor kommunens eiendom og innenfor 

gjeldende regulering.  
 

I Wilses vei vil man koble seg på eksisterende gang-/sykkelvei på nordlig side av veien. I Wilses 

vei mellom Arnoldts vei og Glendeveien kan noen avkjørsler bli brattere. Her skal det byttes 

hovedvannledning som ligger midt i veien samtidig som det legges fortau. Det vurderes i den 

forbindelse å heve veien for å bedre og opprettholde dagens innkjøring til tomtene. Det vil også 

blir vurdert å benytte støttemurer på deler av strekningen. 

 
Det er ikke tenkt å anlegge fotgjengeroverganger i veikryss.  

Kryssløsningen mellom Glendeveien og Wilses vei reguleres om til at Wilses vei blir prioritert 
kjørevei. Dette ligger som en mulighet for senere gjennomføring. Det foreligger ikke konkrete 
planer om å gjennomføre dette nå. 
 

I følge Statens vegvesens håndbok N100 er fortau hovedløsning for gående og bør være tosidig. 

I boliggater med lav trafikk og fartsgrense 30 km/t, kan gående benytte kjørebanen eller fortau 

kan være ensidig. Begrunnelsen for å likevel velge en ensidig fortausløsning er arealbehovet i et 

allerede etablert boligstrøk, samt at fortauet knytter seg sammen med eksisterende gang- og 

sykkelvei. Et tosidig fortau ville heller ikke hatt naturlige gang-/sykkelveiforbindelser utenfor 

planområdet.  

 

I overordnet plan er det vist framtidig gang- og sykkelvei langs Wilses vei, mens det planlagte 

tiltaket er et fortau, som er et tilbud forbeholdt for gående. 

Grunnen til at valget her faller på ensidig fortau framfor gang- og sykkelvei er at planområdet er 

sentrumsnært og er valgt for å minimere negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer 

som ligger tett på eksisterende vei. Det anses som akseptabelt at syklende fortrinnsvis benytter 

kjøreveien. Fortau vil være et tilbud for utrygge syklister og de som sykler sakte.  
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Det reguleres for følgende formål: 
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Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Lov om planlegging 

og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (pbl) § 12-5:  
 

Bebyggelse og anlegg:  

• Boligbebyggelse B regulerer deler av eiendommer enten for å sikre frisiktsoner eller for å 

regulere i henhold til faktisk bruk.  

• Barnehage BBH regulerer deler av eksiterende barnehage for å rydde opp i eksisterende 

plansituasjon samt regulere inn frisiktsone.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur:  

• Kjøreveg SKV regulerer hoved- og samleveiene i planen.  

• Fortau SF regulerer nytt fortau. 

• Gang og sykkelvei SGS regulerer eksisterende gang- og sykkelveier. 

• Annen veggrunn - grøntareal SVG regulerer sideareal til vei og fortau. SVG benyttes til 

skråningsutslag, skjæring, eventuelle støttemurer, areal for avrenning og snøopplag.  

• Parkeringsanlegg SPA regulerer eksisterende felles parkeringsareal.   

 

6.1.1 Samferdselsanlegg 

Her følger en beskrivelse av reguleringsplanen med referanser til veigeometrien som planen 

bygger på. 

 

Generelt 

Kjøreveg (o_SKV) og fortau (o_SF) langs Wilses vei og Arnoldts vei er prosjektert med 2,5 

meters bredde og skulderkant. Det reguleres 2,5 meters bred trasé for gang- og sykkelvei og 2,5 

meters bredde for fortau. I Arnoldts vei har det vært nødvendig å regulere kjøreveien lenger mot 

vest for bedre plass til fortau innenfor eksisterende veikorridor.  

 

Det er regulert annen veggrunn grøntareal, (o_SVG) i grøft og skråningsutslag langs kjørevei og 

fortau. Grøftesonene er satt til 1.5 meter eller til eiendomsgrense. Plassering av støttemurer 

bestemmes i detaljprosjekteringsfasen.  
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Ill. 24. Utsnittet viser Wilses vei som foretrukket kjørevei fremfor Glendeveien.  

 

I krysset mot Glendeveien er Wilses vei regulert som foretrukket kjørevei. Dette reguleres slik 

at det ligger som en mulighet for gjennomføring. Det foreligger ingen konkrete planer om 

gjennomføring. Med Wilses vei som hovedtrase blir det totalt sett et bedre kjøremønster.  
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6.1.2 6.1.2 Bestemmelsesområder 

  
Ill. 25.Ill X. Rigg- og marksikringsområde i Arnoldts vei.  

 

Rigg- og marksikringsområde er lagt til Arnoldts vei mellom Krokveien/Glendeveien opp til 

Wilses vei. Her er det ingen konflikt med eksisterende avkjørsler og alle gater og hus er 

tilgjengelig via omkjøringsveier slik at arealet kan beslaglegges under hele byggeprosessen.  
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Formålet for riggområde faller ut når prosjektet er realisert, og da blir «hovedformålet» 

liggende igjen uten riggområdeskravur. 

6.1.3 Hensynssoner 

Det reguleres hensynssoner for frisikt (H140) i alle kryss. Her er det ikke tillatt med faste 

installasjoner eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter som hindrer sikt. Det tegnes ikke inn 

hensynssone frisikt for avkjørsler, men frisiktskravene gjelder.  

2. Trafikk 

Planforslaget regulerer fortau som gir sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau mellom 

boligområder, barnehager og skoler, sentrumskjernen og turområder.  Dette vil stimulere til 

mindre bilbruk. Det gir en betydelig forbedring i forhold til dagens situasjon mht. trafikksikkerhet 

for myke trafikanter, fysisk aktivitet og bedre folkehelse. 

 

Wilses vei og Arnoldts vei har avkjørsler til private eiendommer, alle disse er videreført. 

Atkomster er regulert med atkomstpiler, men forutsettes opparbeidet og tilpasset ny situasjon, 

innenfor regulerte samferdselsarealer. 

 

Samferdselsanleggene som reguleres i planen er offentlige (kommunale), med unntak av private 

atkomster.  

3. Miljøfokus 

Planforslaget regulerer fortau som anses å være et miljøfremmende tiltak i seg selv. 

4. Universell utforming 

Strekningen langs Wilses vei der GS slutter ved Skoleveien og til Glendeveien faller først fra 

114.5-112 meter til krysset mot Arnoldts vei og stiger deretter opp til Glendeveien fra 112 til 123 

moh., det vil si en høydeforskjell på 2.5 og 11 meter. Dette er fordelt på en omtrent 164 og 246 
meter meter lang strekning, det gir en gjennomsnittlig stigning på 1.5% og 4,47 %.  
 
Strekningen langs Arnoldts vei fra Askimveien til Griniveien stiger fra 109-115.5meter, det vil si 
en høydeforskjell på 6.5 meter. Dette er fordelt på en omtrent 572 meter meter lang strekning, 
det gir en gjennomsnittlig stigning på 1.14%. 

 
Alle strekningene vurderes å tilfredsstille standarden i håndbok V129, kap 5.1 Fysisk utforming 
for myke Trafikanter.  

5. Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner i konflikt med reguleringsplanforslaget.  

6. Teknisk infrastruktur 

Gatebelysning 

Det skal anlegges ny gatebelysning. Fundament og kabelføring må prosjekteres.  

 

VA-ledninger 

VA-ledninger ligger i midten av eksisterende vei. Eksisterende VA-system må hensyntas ved 

flytting av veien. 

 

Brannhydranter 

Hydranter må flyttes i forbindelse med at veien trekkes mot vest for å få plass til fortau.  



 

32 (38)  

 

 

 

 

 

Rambøll Norge As 

7. Rekkefølgebestemmelser  

Med referanse til Plan og bygningsloven § 12-7 nr. 12., og med bakgrunn i vurdering av 

virkninger av planen (og utredninger som følger planarbeidet) er det foreslått rekkefølgekrav til 

planen. 

 

• Frisikt skal opparbeides i veikryss og i avkjørsler mot vei ihht. regulerte frisiktssoner på 

plankart. Frisikt til fortau skal opparbeides med 4m x 20m. Frisikt skal være opparbeidet før 

SF1-7 tas i bruk.  

• Opparbeidelse av trafikkområdene (kjørevei, fortau og annen veigrunn) skal skje etter 

detaljerte byggeplaner som skal godkjennes av Spydeberg kommune. 

• Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det fremlegges geoteknisk vurdering. Vurderingen skal 

redegjøre for de geotekniske forholdene og løsninger for tiltak som berører disse. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal fremgå av vurderingen.  

• Før igangsettingstillatelse gis skal det utarbeides en plan for rigg og marksikring som skal 

godkjennes av kommunen. I tillegg til å beskrive rigg og anleggsområder skal det også 

utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for å sikre at nødvendige avbøtende tiltak 

iverksettes. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 

trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å 

oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser følge 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 

arealplanleggingen, T-1520 og T-1442. 
 

7. VIRKNINGER 

1. Overordnede planer 

Planforslaget medfører ingen negative virkninger for, eller endringer av, overordnede planer. 

Planforslaget er i samsvar med intensjonen i kommuneplanen. 

2. Landskap 

Planforslaget medfører et bredere veisnitt enn dagens vei. Fortau langs Wilses vei og Arnoldts vei 

følger parallelt med veilinjene og medfører noe mer skjæringer og inngrep i naboeiendommer. 

Inngrep i naboeiendommer søkes redusert ved å anlegge støttemurer det det er naturlig for å 

bevare så mye hage som mulig uten bratt terreng. Det er ikke planlagt gjerder eller støyskjermer 

som kan ha negativ fjernvirkning for landskapsbildet. Konsekvensene for landskap synes å være 

akseptable. 

3. Stedets karakter, byform og estetikk 

Fortau langs kjørevei er et arealkrevende tiltak, som gir en bred veibane. Langs Wilses vei og 

Arnoldts vei ligger bebyggelse forholdsvis tett på veien, spesielt i kryssområdet mellom Wilses og 

Arnoldts vei. Derfor er det blitt valgt fortau fremfor gang- og sykkelvei langs begge regulerte 

strekninger, siden det har vært fysisk vanskelig å innpasse løsning for gående og syklende i 

snittet. Valgt løsning med fortau (og forskyving av veibanen langs Arnoldts vei) medfører i noen 

grad en visuell endring i strukturen mellom boliger og vei. Det er imidlertid vurdert slik at 

fortausløsning med støttemurer etter behov gir en god praktisk og visuell løsning. 
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4. Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Det er ikke påvist kulturminner innenfor planområdet. Det er heller ikke gjort nye undersøkelser i 

forbindelse med planutarbeidelsen.  

5. Naturmangfoldloven 

Sjekkliste for Naturmangfoldloven §§ 8-12.  

I planarbeidet er det lagt vekt på å ivareta naturmangfoldet og det er utført en vurdering i 

forhold til naturmangfoldloven §§8-12. (LOV 2009-06-19 nr. 100) 

 

Planområdet berører ikke kjente biotoper for truede arter. Det er ikke registrerte verneverdige 

naturområder eller objekter innenfor planområdet ifølge naturbasen/artsdatabanken hos 

Direktoratet for naturforvaltning eller fra det som forøvrig fremkommer av kartdata på 

kommunens hjemmeside eller fra egne befaringer og grunneiers kjennskap. Virkningene av 

tiltaket er tilstrekkelig kjent, tiltaket er begrenset og det foreligger ikke risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet. Det er ikke registrert rødlistede eller særlig 

hensynskrevende arter innenfor det arealet som berøres av tiltaket.  

 

Tiltaket er representerer ingen skade på naturmangfoldet. 

6. Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 

Planforslaget vil ha en indirekte positiv virkning på rekreasjonsinteresser i Spydeberg. En gang- 

og sykkelforbindelse inviterer til ferdsel både for transport, mosjon og rekreasjon.  

7. Folkehelse 

Planforslaget har positiv virkning på folkehelse. Et nytt fortau inviterer til ferdsel både for 

transport, mosjon og rekreasjon. 

8. Kriminalitetsforebygging 

Det er ikke regulert særskilte tiltak for kriminalitetsforebygging. Fokus på lyssetting kan øke 

trygghetsfølelsen. Kommunen skal anlegge belysning langs traseen. 

9. Trafikkforhold 

Fortau langs kjøreveien gir bedre trafikksikkerhet for mye trafikanter enn slik situasjonen er i dag 

med blandet trafikk. 

 

Planen legger i utgangspunktet ikke opp til endringer i atkomstforhold, og det vil derfor være 

noen krysningspunkt der kjørevei/adkomst krysser fortau. Det er lagt inn frisikt på 4x20 på alle 

krysningspunkt med fortau, jf. innspill fra SVV.  

10. Barns interesser 

Planforslaget har positive virkninger for barn og unge ettersom fortau vil forbedre 

trafikksikkerheten og legge til rette for bevegelse og aktivitet. Planforslaget legger til rette for 

sikker skolevei til ungdomsskolen. 

11. Sosial infrastruktur 

Ingen virkning for sosial infrastruktur annet enn bedre tilgjengelighet til barnehage og 

ungdomsskole samt sentrumsfasiliteter. 
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12. Universell tilgjengelighet 

Planforslaget har positiv virkning på universell utforming. Gang- og sykkelveien planlegges med 

bredde og stigningsforhold som gjør det mulig for alle myke trafikanter å ta seg frem langs veien, 

også de med særskilte behov, for eksempel rullestol.  

13. Energibehov – energiforbruk 

Tiltaket vil ikke utløse stort energibehov, da det kun vil være til gatelys. Energibehov avhenger 

av valgt løsning for belysing langs traseen.  

14. Naturressurser 

Planforslaget beslaglegger ikke jordbruksareal eller andre naturressurser av betydning langs 

veien. 

15. Teknisk infrastruktur 

Planforslaget regulerer ikke inn egne traseer for teknisk infrastruktur. Dette forutsettes lagt i 

grøft, evt. flyttet til ny grøft i forbindelse med opparbeiding av fortau/gang- og sykkelvei. 

16. Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Planforslaget medfører noe grunnerverv langs deler av strekningen. Planforslaget er utformet på 

en mest mulig hensynsfull måte i forhold til berørte eiendommer. Blant annet har man redusert 

bredde på snittet, for å beslaglegge minst mulig privat areal.  

 

Reguleringsplanen kan danne grunnlag for ekspropriasjon dersom man ikke kommer fram til 

frivillige avtaler med grunneierne. 

17. Konsekvenser for næringsinteresser 

Det finnes ikke næringsinteresser som blir berørt negativt langs tiltaket. 

18. Interessemotsetninger 

I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet frem ulike synspunkt på hvorvidt gang- og 

sykkelveien bør legges på oversiden- eller på nedsiden av Wilses vei. Det er fremmet bekymring 

mht. grunnerverv av privat grunn for uteopphold og plassbehov for fortau. Planforslaget anses å 

være den løsningen som forener de fleste ønsker og hensyn. 
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8. OPPSUMMERING AV INNSPILL, VARSEL OM OPPSTART  

 

 
Varsel sendt ut 11.juli. Frist for innspill var satt til 1.september 2017. 
 

1. Mailund 1 AS v/Simen Berg Klemmetsen, datert 18.07.17 
2. Harald Svartkjønnli, eier av 25/229 og 25/345, datert 02.08.17 
3. Beboere i Kjedeveien 21, 23, 25, 27 og 29, datert 17.08.17 
4. Fylkesmannen i Østfold (FM), datert 28.08.17 
5. Liv Margareth Tønnesen, Solveien 1D, datert 29.08.17 

6. Østfold fylkeskommune, 29.08.17 
7. Statens Vegvesen SVV, 30.08.17 

 
1. Mailund 1 AS v/Simen Berg Klemmetsen, 18.07.17 

Eier av eiendom 25/444, Solveien 2A.  
Arbeidets hensikt er svært positivt for Spydeberg sentrum og beskyttelse for myke 
trafikanter. Utbyggingen som beskrevet er en klar standardøkning av infrastruktur i 

området og det er svært positivt at arbeidet med dette har startet. Nevnte eiendom 
ligger i hjørnet mellom Wilses vei og Arnoldts vei og vil bli berørt, noe som kunne 
forventes ihht. gjeldende reguleringsplan. I forbindelse med etablering av ny vann og 
avløpsledning til eiendommen i 2016 ble det investert i utomhusarbeider for å planere 
rundt eiendommen. Dette arbeidet ble gjort for å få et mer funksjonelt uteareal. På tross 
av dette er det fortsatt arbeidet er det fremdeles bratt skrånende terreng fra utearealet 

ned til Arnoldts vei og delvis Wilses vei. Eiendommens hageareal ligger anslagsvis 1,5 
meter over Arnoldts vei og skråner til 0 høydemeter i eiendommens sørøstre hjørne mot 
Wilses vei. Dersom man utvider veiene i henhold til beskrivelsen som varslet, vil dette 
medføre at store deler av skråningene imot hagen vil ligge inne på eiendommen og 
funksjonelt hageareal blir tilnærmet ikkeeksisterende. For å kunne opprettholde et 

funksjonelt uteareal ønsker Klemmetsen at det etableres en støttemur langs Wilses vei 
og Arnoldts vei med dertil fallsikring. Utbyggingen vurderes som svært positivt, men det 

er stor fare for betydelig forringelse av eiendommens verdi. Kompenserende tiltak som 
beskrevet over vil tillate utbyggingen som beskrevet uten vesentlig inngrep på 
eiendommen.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
I planen er det vist tilstrekkelig areal til ordinært skråningsutslag. I hvilken grad eller 
hvor det er aktuelt med støttemur til erstatning for skråning vil bli avklart i forbindelse 

med detaljprosjektering og etter avtale med den enkelte grunneier. Dette er forhold som 
vil bli avklart senere.  
 

2. Harald Svartkjønnli, eier av eiendom 25/229 og 25/345, 02.08.17 

Foreslår at Wilses vei mellom Glendeveien og Mellomveien blir trukket 1,5m mot 

barnehagen og inntilliggende bolig. Ber om at dette blir vurdert når dette omfattende 

arbeide skal utføres.  

 
Forslagsstillers kommentar:  

Eventuell sideforskyving og/eller heving av Wilses vei innenfor regulert veigrunn vil bli 

endelig avklart i forbindelse med detaljprosjektering.  
 

3. Beboere i Kjedeveien 21, 23, 25, 27 og 29, datert 17.08.17 

Nevnte eiendommer skråner veldig mot veien. Regner derfor med at det blir satt opp mur 

mellom eiendommene og fortauet. Det er derfor ønskelig at muren blir såpass høy, slik at 
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det kan planeres ut på oversiden, gjerne ca. 1.50 meter. Ønsker en befaring i forkant – 

foreslå gjerne en dato. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
I planen er det vist tilstrekkelig areal til ordinært skråningsutslag. I hvilken grad eller 
hvor det er aktuelt med støttemur til erstatning for skråning vil bli avklart i forbindelse 
med detaljprosjektering og etter avtale med den enkelte grunneier. Dette er forhold som 

vil bli avklart senere.  
 

4. Fylkesmannen i Østfold (FM), 28.08.17 
Positivt at det legges til rette for sikker ferdsel for gående og syklende. Ingen flere 
spesifikke innspill til det varslede planarbeidet. Arealendringer skal inn i KOSTRA bør 
fremgå i planbeskrivelsen.  
 

Generelle tema: 
- Fortetting og transformasjon. Vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel 

og gange.  

- Barn, og unge, medvirkning og levekår. Belyses i saken hvordan barn og unges 
interesser er ivaretatt.  

- Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges.  
- Universell utforming. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell 

utforming.  
- Blå-grønn struktur.  
- Naturmangfold. §8 og 12 skal legges til grunn. Vurderingene skal fremgå. 
- Samfunnssikkerhet og klimatilpasning.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Nevnte forhold gjøres rede for i planbeskrivelsen. 

 
5. Liv Margareth Tønnesen, Solveien 1D, 29.08.17 

Tønnesen har forståelse for at det ønskes fortau i Wilses vei. Bor i Solveien 1D, har 
gårdsplass med innkjørsel fra Wilses vei. Bekymret og kan ikke se av kartene helt 
hvordan det vil berøre eiendommen. Håper bedre informasjon om endelig plan. Kan se ut 
som om hele gårsplassen mistes, men det kan vel ikke være tilfelle. Kommunen har eget 

areal på andre siden som det vel må kunne tas noe av.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det ses på muligheter for minst mulig inngrep på tomtene, ev. med støttemurer slik at 
gjenværende areal ikke forringes i form av bratt helling etc. I planen er det vist 
tilstrekkelig areal til ordinært skråningsutslag. I hvilken grad eller hvor det er aktuelt med 
støttemur til erstatning for skråning vil bli avklart i forbindelse med detaljprosjektering og 

etter avtale med den enkelte grunneier. Dette er forhold som vil bli avklart senere. 
 

6. Østfold fylkeskommune, ØFK 29.08.17 
I Wilses vei mot Rolls vei og sentrum er det delvis egen trase for gående og syklende 
med en trerekke i bjørk mellom veien og GS som gir et positivt visuelt bidrag til 
Spydeberg. ØFK vil anbefale at vegetasjon er et sentralt element i det videre arbeidet. 
 

Planen må vurderes ift geoteknikk, siden planområdet ligger under den marine grense i 
løsmassekart merket med havavsetning. 
 
Enig i at planen ikke trenger konsekvensutredning etter forskriften.  

 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i 

planområdet. ØFK ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser:  
«Dersom det under andleggsarbeider 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.  
 

Forslagsstillers kommentar:  
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 For å begrense inngrep i terreng og eiendommer er det valgt fortausløsning fremfor 

gang-/sykkelveg. Dette innebærer at det ikke blir areal for trerekke/vegetasjon mellom 
kjørevei og fortau. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser men det tas inn en 
bestemmelse om at det skal gjennomføres. 
 

7. Statens Vegvesen (SVV), 30.08.17 

SVV ser positivt på at kommunen vil øke sikkerheten for gående i denne delen av 

Spydeberg sentrum. Planarbeidet så langt har både tatt stilling til aktuelle veibredder og 

på hvilken side av veien fortauet skal etableres. I følge Statens vegvesens håndbok N100 

er fortau hovedløsning for gående og bør være tosidig. I boliggater med lav trafikk og 

fartsgrense 30 km/t, kan gående benytte kjørebanen eller fortau kan være ensidig. SVV 

ber om at det i planbeskrivelsen gis en begrunnelse for valget av ensidig løsning. I 

overordnet plan er det vist framtidig gang- og sykkelvei langs Wilses vei, mens det 

planlagte tiltaket er et fortau, som er et tilbud forbeholdt for gående. SVV ber om at det i 

planbeskrivelsen også redegjøres for dette valget.   

 

Det ser ut til at tiltaket planlegges på østlig side av veien i Arnoldts vei og på nordlig side 

av veien Wilses vei, der tiltaket knytter seg til et eksisterende gang- og sykkelveianlegg. 

SVV synes det er bra at det legges opp til en løsning der gående ikke blir nødt til å krysse 

veien. 

 

Kravene til universell utforming må legges til grunn for planarbeidet, og dette må sikres  

gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. 

 

Både Arnoldts vei og Wilses vei ser ut til å ha et begrenset antall avkjørsler knyttet til  

boligeiendommer langs den aktuelle strekningen. Gjennom planarbeidet bør det likevel  

vurderes om det er mulig å sanere enkelte avkjørsler slik at antallet konfliktpunkter med  

kryssende trafikk reduseres. Det bør spesielt etterstrebes å slå sammen avkjørsler der 

dette er mulig.  

  

For avkjørsler som blir liggende igjen er det viktig at planen sikrer tilstrekkelig sikt, 

spesielt til fortau. SVV anbefaler at krevet til frisikt til fortau settes til 4m x 20m, dvs. 

at man 4 m in i avkjørselen skal se til sammen 40 m av fortauet (20 m i hver retning). 

Dette bør sikres både i plankartet og i reguleringsbestemmelsene. Der frisikten faller 

utenfor veiformål bør frisikten reguleres som hensynssone. Opparbeidelse av frisiktsoner 

kan med fordel sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. 

 

Trafikksikkerhet i anleggsperioden. I et område som dette, med både tett bebyggelse, 

sentrumsfunksjoner og skolevei, vil det være svært viktig at trafikksikkerhet i 

anleggsperioden vies oppmerksomhet i det videre planarbeidet. SVV er spesielt opptatt 

av konflikter mellom anleggstrafikk og myke trafikanter, ettersom SVV vet at dette er 

situasjoner der det kan oppstå alvorlige ulykker. Store kjøretøy har store blindsoner som 

gir sjåførene dårligere oversikt, samt at myke trafikanter, spesielt barn, ikke er klar over 

at de ikke blir sett. Rent konkret innebærer dette at rigg- og anleggsområder må 

plasseres slik at de ikke havner i konflikt med allerede etablerte traséer for gående og 

syklende, og at utbyggingen kan kreve spesielle tiltak for skoleveier og 

orientering/undervisning av skolebarn og barnehager om anleggstrafikk og 

anleggsområder, f.eks. i form av blindsonetest.  
 

 

Forslagsstillers kommentar:  
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Det er gitt begrunnelse i planforslaget om valg av ensidig fortausløsning. Det er sikret 
frisikt til fortau. Det er satt bestemmelser som skal sikre trafikksikkerheten i 
anleggsperioden, samtidig som det er angitt område for rigg og anlegg.  

 
 

9. VEDLEGG 

1. Innspill (ved varsel om oppstart) 

2. ROS-analyse 

 

 


