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Anne Fodnes Klingvall

Fra: harald svartkjønnli <harsva@gmail.com>
Sendt: 2. august 2017 14:24
Til: Anne Fodnes Klingvall
Emne: fortau Wilses vei og Arnoldts vei.

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Jeg tillater meg å foreslå at  Wilses vei mellom Glendeveien og Mellomveien blir trukket  1,5 m mot
barnehagen og inntilliggende bolig. Jeg ber om at dette blir vurdert når dette omfattende arbeide skal
utføres.

mvh Harald Svartkjønnli, eier av gnr 25 bnr 229 og 345
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Anne Fodnes Klingvall

Fra: Jorunn Clementsen <jorunn.clementsen@hurtigruta.no>
Sendt: 17. august 2017 14:51
Til: Anne Fodnes Klingvall
Kopi: post@spydeberg.kommune.no
Emne: VS: Reguleringsplan Fortau Spydeberg kommune/innspill
Vedlegg: SMF28017072506530.pdf; Kjedeveien 19. Fortau i Arnoldsvei. Forslag til

rundskriv til naboer..docx

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei!

Se vedlagte brev!
Vi naboene i Kjedeveien som vil få fortau på nedsiden av husene våre har møttes og blitt enige om å kontakte dere i
fellesskap.
Våre eiendommer skråner veldig ned mot veien, og vi regner derfor med at det blir satt opp mur mellom
eiendommene og fortauet.
Det er derfor ønskelig at muren blir såpass høy, slik at vi kan planere ut på oversiden.
Vi ønsker dere vil komme på befaring i forkant – foreslå gjerne en dato.

Med vennlig hilsen
Jorunn Clementsen
Kjedeveien 19
1820 Spydeberg

Tel. 400 78 541
jorunn@hurtigruta.no

Kopi:
Kjedeveien 21 – Bente Furre Svensen – 91186069
Kjedeveien 23 – Adamo Halilivic 93862109 - Adnan Halilovic 93834002
Kjedeveien 25 – Bjørn Roald Amundsen -  90273984
Kjedeveien 27 – Wigdis Irene Meborg – 91584817
Kjedeveien 29 – Camilla og Christian Lunner Tømran - 47282423



 

 
Besøk: Vogtsgate 17, Moss  |  Post: Postboks 325  |  1502 Moss   

Sentralbord: 69 24 70 00  |  Faks: 69 24 70 01  |  Org.nr 974 760 460 

E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no  |  www.fylkesmannen.no/ostfold 

 
 

 

 

 

 

 

Varsel om oppstart av detaljregulering 
 

Vi viser til deres oversendelse datert 11/7-2017 med varsel om oppstart av arbeid med 

detaljregulering for fortau langs Wilses vei og Arnoldts vei. 

 

Formålet med planarbeidet er legge til rette for fortau eller gang/sykkelvei langs Wilses vei og 

Arnoldtsvei. 

 

Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og 

skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal 

arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 

ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i 

høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 

Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og 

planprosess oppfylles i planarbeidet. 

 

Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 

derfor fremgå i planbeskrivelsen. 

 

Vårt innspill er delt i to, hvor første del er konkrete innspill, vurderinger og råd tilknyttet det 

varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for 

planarbeidet. 

 

Innspill 

Vi ser positivt på at det legges til rette for sikker ferdsel for gående og syklende. Vi har ingen 

andre spesifikke innspill til det varslede planarbeidet, men viser til temaene nedenfor. 

 

Generelle tema 

De nasjonale forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 

12.06.15. Her samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene 

legger særlig vekt på i planleggingen. 

 

Vår region har høybefolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som gjør at 

man samtidig bidrar til å nå viktige nasjonale mål for klima, areal- og transport. 

Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et 

minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen for en bærekraftig arealforvaltning, og 

for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 

Rambøll 

Att. Anna Klingvall 

 

   

 

Miljøvernavdelingen 

Deres ref.:  

Vår ref.: 2017/4791 421.4 AAR  

Vår dato: 28.08.2017 
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Fortettingen må også skje med kvalitet slik at man skaper trygge og helsefremmende bo- og 

oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 

 

Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og 

regionale planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en 

planbeskrivelse. Det må fremgå tydelig om planen utløser krav om konsekvensutredninger. 

 

Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 

planarbeidet: 

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

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995). 

 

Følgende generelle temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet: 

 

 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-

Barn og unge. Det skal etter plan- og bygningsloven være en særskilt ordning i hver 

kommune som sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Det må belyses i saken 

hvordan barn og unges interesser er ivaretatt. Opparbeidelse av lekearealer samtidig 

med boligene bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Planleggingen skal sikre gode 

levekår og trygge bomiljøer. Ny lov legger opp til at planer skal fremme helse og trivsel og 

forebygge sosiale forskjeller og kriminalitet. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og 

tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 

planprosessen. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til 

"Estetikk i plan- og byggesaker" (T-1179). Det må være fokus på 

reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for tiltak i planen. 

 Universell utforming. Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming" (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle 

grupper. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. 

 Blå-grønn struktur. Viser til DN-håndbok 23 ”Grønn by …arealplanlegging og 

grønnstruktur”, MDs veileder T-1267 ”Fortetting med kvalitet” og Framtidens byers 

veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig med både bevaring og etablering av ny blå-

grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale miljøet som 

trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, 

naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  

 Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne 

forvaltningen ved å gi felles mål og prinsipper. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som 

gjøres skal fremgå, jf. § 7. Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må 

vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser. 

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, 

for eksempel flom, havnivåstigning, stormflo, grunnforhold, radon, fare for ulykker eller 

annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse miljø og viktig 

infrastruktur samt sikre materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser 

ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 

Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 10 § 7-3 med veiledning. 

Vi viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 

Flom- og skredfare i arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Håndtering av overvann, flommer og havnivåstigning blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler 

nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder Klimahjelperen. 

http://www.klimatilpasning.no/


 

 

 Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging og 

tilhørende veileder TA-2115. Støyforholdene skal være utredet ved regulering av området, 

jf. retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen angir maksimale støygrenser, men vi vil peke 

på at også støyeksponering under disse verdier kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte 

områder må det stilles konkrete krav til avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. 

 Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-

1520. Vi viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. 

Det må også ses på samspilleffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke 

plagen/helserisikoen. 

 Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 

forurensning i grunnen. Vi viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i 

forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften 

(TA- 2912 og TA-2913). Forurenset grunn skal registreres i databasen ”Grunnforurensing” 

i samsvar med Miljødirektoratet veileder om dette (TA-2671).  

 Klimagassutslipp og energi. Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for 

energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 

planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive løsninger og lokalisering 

som bidrar til redusert behov for bruk av privatbil. SPR for klima- og energiplanlegging 

fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen. SPR for 

samordnet bolig- areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal 

bidra til at man når de nasjonale klimamålene. 

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides 

i tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, 

stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 

Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no og www.miljøkommune.no. 

  

Vi vil komme nærmere tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere 

om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Carl Henrik Jensen e.f. Aase Richter 

seniorrådgiver seniorrådgiver 

  

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

Kopi til: 

Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg 

Spydeberg kommune Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg 

 

http://www.planlegging.no/
http://www.miljøkommune.no/
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Anne Fodnes Klingvall

Fra: Liv Margareth Tønnessen <livm.toennessen@gmail.com>
Sendt: 29. august 2017 16:38
Til: Anne Fodnes Klingvall
Emne: Detaljreguleringsplan for fortau Wilses vei og Arnolds vei

Oppfølgingsflagg: FollowUp
Status for flagg: Flagget

Hei !

Har full forståelse for at det ønskes fortau langs Wilses vei .
Selv om jeg bor i Solveien så har jeg gårdsplass med innkjørsel fra Wilses vei. Kan ikke helt se av kartene
hvordan det vil berøre meg . det hadde vært fint å vite.  Er naturlig nok litt bekymret. Får ikke åpnet og
printet ut brev og kart i farger fra  altinn men , var på servicetorget og fikk kjørt de ut da bare i svart /hvitt.
Håper jeg får bedre informasjon om endelig plan. For meg ser det ut som jeg mister hele gårdsplassen min
men, det kan vel ikke være tilfelle. Kommunen har jo eget areal på andre siden som det vel må kunne tas
noe av.

Med vennlig hilsen

Liv M. Tønnessen
Solveien 1 D
!820 Spydeberg
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Anne Fodnes Klingvall

Fra: Skei Ingunn <ingunn.skei@vegvesen.no>
Sendt: 12. oktober 2017 10:23
Til: Anne Fodnes Klingvall
Emne: VS: Dokument 17/110326-2 Uttalelse til varsel om oppstart av

detaljreguleringsplan for fortau i Wilsens vei og Arnoldts vei  i Spydeberg
kommune   sendt fra Statens vegvesen

Vedlegg: 17_110326-2Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for
fortau i Wilsens vei og Arnoldts vei  i Spydeberg kommune .pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei,

Høringsuttalelse ble sendt fra vårt saksbehandlingssystem 30.08.2017, men det ser ikke ut som jeg
sendte den til Rambøll direkte. Jeg beklager dette.

Jeg har imidlertid tenkt på denne høringsuttalelsen i ettertid, ettersom den mangler et avsnitt om
trafikksikkerhet i anleggsperioden. Jeg vil altså benytte sjansen til å føye til at i et område som dette, med
både tett bebyggelse, sentrumsfunksjoner og skoleveg, vil det være svært viktig at trafikksikkerhet i
anleggsperioden vies oppmerksomhet i det videre planarbeidet. Vi er spesielt opptatt av konflikter mellom
anleggstrafikk og myke trafikanter, ettersom vi 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 skoleveger og orientering/undervisning av
skolebarn og barnehager om anleggstrafikk og anleggsområder, f.eks. i form av blindsonetest.

Vi ber om at dette blir tatt med som et faglig råd i det videre reguleringsplanarbeidet.

Med hilsen
Ingunn Skei

Seksjon: Plan og trafikk Østfold
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Skoggata 19, MOSS
Telefon: +47 91855449 Mobil: +47 91855449 e-post/Lync: ingunn.skei@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [mailto:noreply.saksbehandling@vegvesen.no]
Sendt: 30. august 2017 11:23
Til: post@spydeberg.kommune.no
Emne: Dokument 17/110326-2 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau i Wilsens vei og
Arnoldts vei i Spydeberg kommune sendt fra Statens vegvesen

Til Spydeberg kommune
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Vedlagt oversendes dokument 17/110326-2 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for
fortau i Wilsens vei og Arnoldts vei i Spydeberg kommune i sak Detaljreguleringsplan for fortau Wilsens
vei og Arnoldts vei planid 1023_17_0003 i Spydeberg kommune fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt
kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Spydeberg kommune

Vedlagt sender vi dokument 17/110326-2 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for
fortau i Wilsens vei og Arnoldts vei i Spydeberg kommune i sak Detaljreguleringsplan for fortau Wilsens
vei og Arnoldts vei planid 1023_17_0003 i Spydeberg kommune frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet
vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Spydeberg kommune

Enclosed you will find the document 17/110326-2 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan
for fortau i Wilsens vei og Arnoldts vei i Spydeberg kommune from the Norwegian Public Roads
Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.



 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Skoggata 19 Statens vegvesen 
Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 1530 MOSS Regnskap 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Spydeberg kommune 
Stasjonsgata 35 
1820 SPYDEBERG 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region øst Ingunn Skei / 91855449 17/110326-2    30.08.2017 
     
      

UUttttaalleellssee  ttiill  vvaarrsseell  oomm  ooppppssttaarrtt  aavv  ddeettaalljjrreegguulleerriinnggssppllaann  ffoorr  ffoorrttaauu  ii  WWiillsseess  vveeii  
oogg  AArrnnoollddttss  vveeii  ii  SSppyyddeebbeerrgg  kkoommmmuunnee    
  

Vi mottok varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau i Wilses vei og Arnoldts vei i 
Spydeberg kommune i brev datert 11.07.2017. Formålet med planarbeidet er å lage trygge 
forbindelser for myke trafikanter og lage et entydig mønster for gående og biltrafikk. I 
kommuneplanens arealdel er det vist framtidig gang- og sykkelveg langs Wilses vei, mens 
det ikke er planlagt tiltak for myke trafikanter i Arnoldts vei. Tiltaket er vurdert til å ikke 
utløse krav om konsekvensutredning. 
 
Statens vegvesen er vegeier på riksveger og vegadministrasjon for fylkeskommunen på 
fylkesveger. Dette innebærer at vi har ansvar for å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde 
vegene på en best mulig måte for samfunnet og brukerne for øvrig. Vi er også et fagorgan 
med sektoransvar på vegne av samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi 
bidra til statlig politikk på vegnettet som helhet. Vi har et sektoransvar for fagområder som 
trafikksikkerhet, kollektivtransport, gange, sykkel, luftkvalitet, samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk. 
 
I dette brevet uttaler vi oss som fagorgan med sektoransvar. 
 
Vi 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 vegbredder og på hvilken 
side av vegen 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. Vi ber om at det i 
planbeskrivelsen gis en begrunnelse for valget av ensidig løsning. I overordnet plan er det 
vist framtidig gang- og sykkelveg langs Wilses vei, mens det planlagte tiltaket er et fortau, 
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som er et tilbud forbeholdt for gående. Vi ber om at det i planbeskrivelsen også redegjøres 
for dette valget.  
 
Det ser ut til at tiltaket planlegges på østlig side av vegen i Arnoldts vei og på nordlig side av 
vegen Wilses vei, der tiltaket knytter seg til et eksisterende gang- og sykkelveganlegg. Vi 
synes det er bra at det legges opp til en løsning der gående ikke blir nødt til å krysse vegen. 
 
UUnniivveerrsseellll  uuttffoorrmmiinngg 
Kravene til universell utforming må legges til grunn for planarbeidet, og dette må sikres 
gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. 
 
TTrraaffiikkkkssiikkkkeerrhheett 
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. Vi 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 vegformål bør frisikten 
reguleres som henssynssone. Opparbeidelse av frisiktsoner kan med fordel sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelse. 
 
Vi ser fram til å få tilsendt endelig planforslag til offentlig ettersyn. 
 
Seksjon for plan og trafikk 
Med hilsen 
 
 
 
Siri Rolland 
sjefingeniør Ingunn Skei 
 overingeniør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS 
Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
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