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Detaljregul ering for Grinda

P l a n b eskri vel se

1. I n nl edning

1.1. Hensikten med planen

Planen skal være en detaljeringsplan og legge til rette for utvikling av Grinda og utbygging av 20
boliger.

Figur 1 , p lanområdets beliggenhet.

1.2. Alternativer

Planforslaget leveres til behandling med to alternative forslag til adkomst for de nye boligene .

Grunnen til dette er at det har vært stort engasjement blant beboerne i Kvartsveien for å få lagt
veien på nordsiden slik at man unngår økt trafikk i Kvartsveien.

For reguleringsplanen fungere r begge løsningene omtrent på samme måte og for utbygger er den
økonomiske belastningen omtrent den samme, det er derfor mindre viktig for forslagsstiller hvilken
løsning om velges .

Fordi det er parter som har tydeligere meninger om valg av adkomst enn forslagsstiller, ønsker vi å
legge til rette for at disse får komme til orde i høringsrunden. Slik sikres en mer demokratisk prosess,
og et mer opplyst beslutningsgrunnlag, for et valg som har betydning for beboerne i området.

Dato: 14.08.2019
PlanID : 0123 - 2014 - 0005
Sist revidert : -
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Alternativ 1 

Adkomst via Kvartsveien, gjennom eksisterende boligfelt. Forslaget innebærer en omforent 
utbyggingsavtale som sikrer oppgradering av veien i forbindelse med utbyggingen. 

Alternativ 2 

Adkomst fra nordsiden via en ny vei fra Volleneveien og ned til boligfeltet. 

Se punkt 1.5 og 5.5 for mer informasjon om de to alternativene. 

1.3. Forslagets nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller  Rørleggertjenesten Spydeberg AS / Tronstadkroken 10, 1820 Spydeberg 
Roger Skjørten / roger@rorlegger-tjenesten.no / 91132890 

Fagkyndig  rak arkitektur as / Vidars gate 5, 0452 Oslo 
   Erik Morset / e@rakark.no / 97131385 

Eieropplysninger  

Forslagsstiller er hjemmelshaver på eiendommen som skal bebygges. 

Eiendom Hjemmelshaver, adresse 

Gnr. 33 bnr. 1 Fredrik Bjerke 

Gnr. 33 bnr. 10, 15-16 Per Kristian Låche (1/2), Berit Irene Thorstensen (1/2) 

Gnr. 33 bnr. 73 TR Prosjekt AS 

 

Arealer planområde  

Formål SOSI Farge Areal alt. 1 Areal alt. 2 

1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse-
frittliggende 
småhusbebyggelse 

1111 BFS1-5 6,7 daa 6,8 daa 

Boligbebyggelse-
konsentrert 
småhusbebyggelse 

1112 BKS 2,8 daa 2,8 daa 

Energianlegg 1510 f_BE 0,0 daa 0,0 daa 

Renovasjonsanlegg 1550 f_BRE 0,0 daa 0,0 daa 

Lekeplass 1610 f_BLK 0,2 daa 0,2 daa 

2. Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Vei 2010 o_SV1-2 3,2 daa 3,0 daa 

Annen veigrunn – 
tekniske anlegg 

2018 SVT1-4 0,1 daa 0,1 daa 

Annen veigrunn – 
grøntareal 

2019 SVG1-2 0,1 daa 0,1 daa 

Parkering 2080 f_SPA 0,8 daa 0,8 daa 

3. Grønnstruktur Naturomåde 3020 GN 0,7 daa 0,7 daa 
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Turveg 3031 f_GT1-2, 
o_GT3-4 

0,9 daa 1,0 daa 

Friområde 3040 o_GF1-2 12,7 daa 12,7 daa 

Sum 28,3 daa 28,3 daa 

 

Boligfordeling   

Boligtype Ca. BRA per bolig Ca. BRA samlet Antall 

Enebolig 200m2 1800m2 10 

Rekkehus 135m2 1485m2 11 

Sum 3285m2 21 

Utnyttelse   

Det er angitt en utnyttelse på 30% BYA for eneboligene og 35% BYA for rekkehusene, i samsvar med 
gjeldende kommuneplan. 

1.4. Utbyggingsavtaler 

For planalternativ 1 er det klargjort en utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen om 
opparbeidelse av Kvartsveien. Avtalen omfatter adkomstvei o_SV1 og er bundet opp med 
rekkefølgebestemmelser i planbestemmelsene, som sikrer opparbeiding uavhengig av utbygger. 
Rekkefølgen er knyttet opp mot ferdigattest for rekkehusene i BKS. 

Avtalen vil bli signert og gjort gyldig etter et eventuelt vedtak av planalternativ 1.  

1.5. Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i forhold til plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning» og Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017: 

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskriften. 
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Utvidet vurdering for planalternativ 2 

Planforslagets alternativ 2 plasserer 
adkomstveien på g/bnr. 33/73, langs 
eiendomsgrensen mot Vollene Vestre.  

Her er det en stripe hvor g/bnr. 33/73 
er uregulert fordi plangrensen til 
reguleringsplan for Vollene 85 ikke er 
lagt helt ut til eiendomsgrensen mot 
Vollene gård. 

I gjeldende kommuneplan har den 
smale stripen arealformål Friområde. 
Planforslagets forslag om å regulere 
dette til vei strider dermed mot 
overordnet plan. 

I virkeligheten er denne uregulerte 
stripen en vei som gir adkomst til 
Vollene naturbarnehage. Det er denne 
veien som foreslås opparbeidet som 
adkomst for de nye boligene. 

I kommunens arealressurskart er 
området markert som åpen fastmark 
og markert med grått. 

Kommuneplanens formålsgrenser 
følger sånn omtrentlig 
eiendomsgrensene, men gjør en liten 
«snarvei» slik at deler av g/bnr. 33/73, 
som ellers er markert med gult, her får 
en smal stripe i ytterkant som er 
markert med grønt. 

Det er vår forståelse at intensjonen i 
kommuneplanen er å sikre Vollene 
gård som friområde, og at en justering 
av formålsgrensen for friområdet, slik 
at den samsvarer med 
reguleringsplanen Vollene Vestre og 
eiendomsgrensen til Vollene gård, ikke 
strider mot intensjonen i overordnet 
plan. 

Områdets eksisterende fysiske 
situasjon tilsier at en slik justering ikke 
vil få konsekvenser for miljø eller 
samfunn. 

 

 

  

Figur 2, Utnitt av plankart som viser uregulert stripe mellom Vollene 
Vestre og Vollene 85. 

Figur 3, utsnitt av arealressurskart. Aktuelt område markert med grått. 

Figur 4, utsnitt av kommuneplankart. Eiendomsgrenser er vist med 
tynne stiplede linjer. 
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1.6. Planmateriale/vedlegg 

Nr. Vedlegg Format(er) 

01.  Planbeskrivelse (dette dokumentet) PDF 

02.  Plankart, 1:1 SOSi 

03.  Plankart, 1:1000 (A2) PDF 

04.  Plankart, 1:1500 (A3) PDF 

05.  Planbestemmelser PDF, DOCX 

06.  ROS-analyse PDF 

07.  Illustrasjonsplan PDF 

08.  Solstudie PDF 

09.  Arealberegning PDF 

10.  Geoteknisk rapport PDF 

11.  Støyvurdering PDF 

12.  Støykart PDF 

13.  Kopi av varslingsannonse PDF 

14.  Innspill fra BaneNor PDF 

15.  Innspill fra Fylkeskommunen PDF 

16.  Innspill fra Fylkesmannen PDF 

17.  Innspill fra Hafslund PDF 

18.  Innspill fra NVE PDF 

19.  Innspill fra Vegvesenet PDF 

20.  Innspill fra Kamperud Braathen PDF 

21.  Innspill fra Kirkerud PDF 

22.  Innspill fra Leivestad-Johansen PDF 

23.  Innspill fra naboer PDF 

24.  Innspill fra Seim PDF 

25.  Innspill fra Sletner Gjerstad PDF 

 

2. Planprosess og medvirkning 

2.1. Generelt om planprosessen 

Plan- og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, jfr. PBL §§ 
12-1 til 12-15. I medhold av PBL § 12-3 er detaljregulering for Grinda igangsatt. 
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2.2. Medvirkning, kunngjøringer og varsling 

Planprogram og oppstart av planarbeid ble varslet i Smaalenes Avis 24.04.2018 og på kommunen 
sine nettsider. Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev datert 17.04.2018. 

2.3. Merknader og innspill 

Innkomne forhåndsuttalelser følger som egne vedlegg. Det er kommet inn 12 innspill til planarbeidet. 
Momentene i innspillene er listet opp i tabellen under, sammen med forslagsstillers kommentarer til 
hvordan innspillene er behandlet i planarbeidet. 

BaneNOR 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser 
og BaneNOR har derfor ingen merknader. 

 

 

Østfold fylkeskommune 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 
Det forutsettes at planforslaget er i trå med 
kommuneplanen og at planarbeidet forholder 
seg til fylkesplanen. 

Planforslaget er i trå med kommuneplan og 
fylkesplan, med unntak av et mindre avvik for 
planalternativ 2. Avviket er beskrevet i pkt. 1.5. 

Kommunens talsperson for barn og unges 
interesser skal gis anledning til å medvirke i 
planprosessen, og bidraget skal dokumenteres i 
plandokumentene. 

Avklares når ny talsperson er på plass. 

Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse 
som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig 
med tiltaket. 

Det er lagt inn rekkefølgekrav til opparbeidelse 
av lekeplass før det gis brukstillatelse for 
boliger. 

Viser til kommunens minimumskrav til leke- og 
oppholdsarealer, og temaveileder T-1513. 

Kommunens minimumskrav er videreført i 
planforslaget, og temaveileder T-1513 er lagt til 
grunn i arbeidet med planen. 

Nærhet til E18 tilser at det må være fokus på 
støy tidlig i prosessen. Viser til veileder T-1442-
2016. 

Det er utarbeidet støyanalyser som grunnlag for 
arbeidet med planen, og veileder T-1442-2016 
er benyttet aktivt.  

Risiko for flom må vurderes. Flomrisiko er vurdert i pkt. 4.15. 

Ikke kjent auto. fredete kulturminner. 
Foreslår tekst om kulturminner som legges inn i 
fellesbestemmelsene. 

Det er lagt inn en fellesbestemmelse som setter 
krav til tiltak dersom det oppdages automatisk 
fredede kulturminner, med henvisning til 
kulturminneloven. 

Lister opp generelle temaer som må med i 
planen. 

Samtlige temaer gjøres rede for i 
planbeskrivelsen (dette dokumentet). 
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Fylkesmannen i Østfold 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det må utarbeides en støyutredning i 
planprosessen. Avbøtende tiltak må sikres i 
reguleringsplanen. 

Det er utarbeidet en støyutredning som har 
styrt utformingen av bebyggelsen. En 
rekkefølgebestemmelse setter krav til 
avbøtende tiltak. 

Det bør holdes god avstand mellom bebyggelse 
og Lundsbekken. Området langs bekken bør 
sikres i planen. 

Bebyggelsen legges i god avstand til bekken. 
Området langs bekken reguleres til 
naturområde. 

Det bør sikres gode forbindelser ut til 
skogområdene. 

Det er anlagt flere forbindelser ut til 
omkringliggende skogsområder. 

Reguleringsplanen må ha en klar henvisning til 
overordnede planer. 

Overordnede planer er oppgitt i eget avsnitt. 
Planen følger føringer gitt i overordnede planer.  

Det listes opp generelle temaer som vurderes 
som viktige i planområdet. 

Samtlige temaer gjøres rede for i 
planbeskrivelsen (dette dokumentet). 

 

Hafslund Nett 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det må tas hensyn til HN sine elektiske anlegg i 
området. 

Det er angitt byggegrenser mot 
høyspentledning. 

HN ber om at det legges inn hensynssone for 
luftledninger. 

Det er lagt inn hensynssone. 

HN har høyspenningskabler innenfor 
planområdet som det må tas hensyn til. 

Det er lagt inn hensynssone for 
høyspenningskabler. 

HN har to nettstasjoner på området som det må 
tas hensyn til. 

Eksisterende nettstasjoner er ikke i konflikt med 
planlagte tiltak. 

Det kan bli behov for ny nettstasjon. 
Forslagsstiller må oppgi effektbehov for ny 
bebyggelse. 

Det er påregnet ny nettstasjon for utbyggingen 
og det er satt av et eget areal i planen for 
formålet. 

Ev. nettstasjon plasseres sentralt i planområdet 
og krever plass til oppstilling av kranbil. 

Nettstasjon er plassert sentralt i området. 

Areal for nettstasjon skal bruke kode 1510 i 
plankartet. 

Areal for nettstasjon har kode 1510. 

 

NVE 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det vil ofte være behov for fagkyndig utredning 
av fare for flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. Hensyn til 
klimaendringer skal vurderes. 

Det er gjort en geoteknisk vurdering av 
området. Rapport er vedlagt planforslaget. 
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Tiltak som kan ramme allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann kan utløse 
konsesjonsplikt. NVE kan avgjøre at plan kan 
erstatte konsesjon dersom interessene er godt 
nok ivareatatt. 

Boligområdet holdes i god avstand til 
nærliggende vassdrag. Området langs elva 
reguleres til naturområde for å beskytte 
kantvegetasjon. 

Det vises til veiledere og verktøy for bruk i 
planarbeidet. 

Veiledningen er benyttet i arbeidet med planen. 

 

Vegvesenet 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende 
byggegrense langs E18. 
Vegvesenet vil ikke tillate bebyggelse og anlegg 
i konflikt med byggegrensen. 

Planen respekterer gjeldende byggegrense mot 
E18 med unntak for etablering av turvei som er 
avklart med Vegvesenet. 

VV forutsetter at veiledere for behandling av 
støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520) skal ligge 
til grunn for vurderinger i planen. 

Veilederne T-1442 og T-1520 er brukt aktivt i 
arbeidet med planen. 

Støy må vektlegges sterkt. Det bør tas inn en 
bestemmelse om anleggsstøy. 
Trafikksikkerheten må sikres i anleggsperioden. 

Krav til utarbeidelse av transportplan og krav til 
innhold i denne er satt som en 
rekkefølgebestemmelse. Anleggsstøy og 
trafikksikkerhet skal behandles i planen. 

VV anbefaler at håndbok N100 legges til grunn 
for veiløsninger. 

N100 er lagt til grunn ved utforming av 
veiløsninger. 

Det må redegjøres for trafikksikkerhet ifm. 
renovasjon og snøopplag. 

Det redegjøres for trafikksikkerhet ifm. 
renovasjon og snøopplag i kapittel 4.9. 

Det bør legges til rette for gående og syklende. Eksisterende gangforbindelse fra sentrum 
utvides gjennom planområdet. 

Det må anlegges interne snarveier for å unngå 
omveier for myke trafikanter. 

Det reguleres gangforbindelser som legger til 
rette for trygg gangferdsel internt på området 
og da spesielt til lekeplassen. 

VV anbefaler bestemmelser for 
sykkelparkeringsplasser. Illustrasjonsplan bør 
vise tilkomst. 

Det er lagt inn en fellesbestemmelse som setter 
krav til sykkelparkering for boenhet. 

Det bør angis maks. antall p-plasser per 
boenhet i bestemmelsene. 

Det er forbud mot bilparkering i felt BKS, feltet 
har felles parkering på f_SPA hvor arealet er 
begrenset til to plasser per boenhet. 
For eneboligene vil ikke en begrensning av 
parkering ha noen praktisk effekt. 

Universell utforming må sikres i plankart og 
bestemmelser. 

Det er tatt hensyn til universell utforming i både 
plankart og bestemmelser. 
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Kamperud Braathen i Ravineveien 1 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det vises til dårlig standard på eksisterende vei 
med tidvis begrenset fremkommelighet. Økt 
trafikk vil utfordre sikkerheten.  

Utbyggingen vil medføre en oppgradering av 
veien som vil bedre trafikksikkerheten. 

Det bes om at kjørevei blir lagt inn fra 
nordsiden av planområdet. 

Planforslaget leveres med to alternative forslag 
til adkomst og ny vei fra nordsiden er ett av 
disse. 

 

Stephanie Kirkerud 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Ytrer bekymring for trafikksikkerheten og 
forteller om dårlig sikt og smale veier. Anbefaler 
å legge veien inn på nordsiden av planområdet. 

Planforslaget leveres med to alternative forslag 
til adkomst og ny vei fra nordsiden er ett av 
disse. 

 

Leivestad-Johansen i Kvartsveien 12 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det vises til dårlig standard på eksisterende vei 
med tidvis begrenset fremkommelighet. Økt 
trafikk vil utfordre sikkerheten.  

Planforslagets alternativ 1 innebærer en 
oppgradering av Kvartsveien. Det legges inn 
fartsreduserende tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten. 

Det bes om at kjørevei blir lagt inn fra 
nordsiden av planområdet. 

Planforslaget leveres med to alternative forslag 
til adkomst og ny vei fra nordsiden er ett av 
disse. 

 

Innspill signert av femten naboer 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 
Det fortelles om aktiv bruk av grusbane og 
lekeplass, og om konflikt mellom myke 
trafikanter og biler. Det ytres bekymring for 
økning av trafikken på eksisterende vei, og 
påpekes muligheten for å reetablere den gamle 
veitraseen fra sørsiden av planområdet, og at 
dette vil bidra til å bedre trafikksikkerheten. 

Planforslaget leveres med to alternative forslag 
til adkomst. 
Reetablering av vei fra sørsiden er ikke praktisk 
mulig, og er derfor ikke ett av disse forslagene. 

 

Ann-Merethe Seim og Amir Hassanzadeh 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det fortelles om at Kvartsveien er trafikkert og 
smal, og om dårlig trafikksikkerhet. Det ytres 

Planforslagets alternativ 1 innebærer en 
oppgradering av Kvartsveien. Det legges inn 
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bekymring for at trafikkmengden på veien skal 
økes. 

fartsreduserende tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten. 

Det foreslås reetablering av gammel veitrasé fra 
sørsiden, eller ny vei fra nordsiden. 

Planforslaget leveres med to alternative forslag 
til adkomst og ny vei fra nordsiden er ett av 
disse. Reetablering av vei fra sørsiden er ikke 
praktisk mulig. 

 

Christina Wang Sletner og Martin Gjerstad 

Sammendrag av innspill Forslagsstillers kommentar 

Det ytres bekymring for planens virkninger på 
egen bolig, og bes om at det etableres en 
buffersone mot boligen. 

Høyspentlinjen foran boligen vil gi en slags 
buffersone mot ny bebyggelse. 

Det fortelles om mange barn som bruker 
Kvartsveien til og fra lekeplass, og problemer 
med smal vei og dårlig trafikksikkerhet.  

Planforslagets alternativ 1 innebærer en 
oppgradering av Kvartsveien. Det legges inn 
fartsreduserende tiltak for å redusere 
hastigheten på veien. 

Ber om at kjøreadkomst blir lagt fra nordsiden, i 
god avstand til egen bolig. 

Planforslaget leveres med to alternative forslag 
til adkomst og ny vei fra nordsiden er ett av 
disse. 

 

Alle innspill og spørsmål fra naboer er besvart direkte. 

3. Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1. Lovverk 

Følgende lover er sentrale for arbeidet med reguleringen: 

• Lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) 

• Lov om naturmangfold (naturmangfoldloven) 

• Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vassressursloven) 

3.2. Nasjonale føringer og retningslinjer 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging. 

• T-2/08 Rundskriv om barn og planlegging. 

• T-1267 Fortetting med kvalitet. 

• T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 

• T-1490 Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. 

• T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven. 

• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. 

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming. 
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• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

• DN-håndbok 23 Grønn by ...arealplanlegging og grønnstruktur. 

• TA-2912 Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2. 

• TA-2913 Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2. 

3.3. Regionale føringer 

• Fylkesplanen for Østfold. Østfold mot 2050. 

• Fylkesplan barn og unge. 

• Estetikkveileder for Østfold. 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021. 

3.4. Lokale føringer 

• Kommuneplan for Spydeberg kommune. 

• Kommuneplanens arealdel Spydeberg kommune. 

3.5. Gjeldende reguleringsplan 

Selve utbyggingsområdet er ikke regulert, men deler av planområdet er omfattet av følgende 
reguleringsplaner: 

• Plan-ID 200502, Glomma-Hobøl. 

• Plan-ID 200201, Vollene 85. 

3.6. Tilgrensende planer 

• Plan-ID 2012002, Vollene vestre. 

4. Planområdet og eksisterende forhold 

4.1. Planområdet 

Planområdet ligger 1,6 km sør for Spydeberg sentrum. Gang- sykkelavstand fra planområdet til 
sentrum er 1,7 km, mens kjøreavstand er 2,6 km.  

4.2. Dagens situasjon 

De brattere delene av planområdet er granskog, mens det flate området hvor det skal plasseres 
eneboliger er åpen løvskog. 

4.3. Stedets karakter 

Planområdet ligger innerst i et eksisterende boligområde med hovedsakelig eneboliger. Området 
preges av skog og landbruksarealer. 
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4.4. Landskap 

Topografi   

Landskapet i og rundt planområdet er en blanding av landbruksareal, granskog og løvskog. Området 
har to store, flate områder, men er preget av bratte skråninger i en forsenkning ned mot 
Lundsbekken. Den bebyggelige delen av planområdet ligger på samme høyde som tilgrensende 
boligområde. 

Solforhold   

Tomten har gode solforhold. Det er laget en solstudie for prosjektet som følger planforslaget som 
eget vedlegg. 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

Gammel ferdselsåre  

I kommuneplanens arealdel Spydeberg kommune 2016-2028 er det angitt en gammel ferdselsåre 
gjennom planområdet. Dagens turvei på nordsiden av planområdet har samme plassering som den 
gamle ferdselsåren. Ferdselsåren fortsetter over planområdet i retning Spydeberg kirke. 

4.6. Naturverdier 

Viktig bekkedrag  

Lundsbekken binder sammen naturmiljøer og har en viktig landskapsøkologisk funksjon. Bekkens 
vannkvalitet er angitt som svært dårlig. 

Nøkkelbiotop   

Det er registrert en eldre lauvsuksesjon tilgrensende planområdet på nordsiden. 

Fremmede skadelige arter 

Det er registrert parkslirekne (reynoutria japonica) i planområdet. Arten har stort invasjonspotensiale 
og høy økologisk effekt. Den er regnet som fremmed og svartelistet. 

Det er lagt inn en fellesbestemmelse om kontroll for å hindre spredning ved transport av masser ut 
av området. 

Naturmangfold 

Området som bebygges er tidligere beitemark med engmark, kratt og løvtrær, men det er ingen 
informasjon som peker mot at det bør tas spesielle hensyn til naturmangfold ved utbygging av 
boligene. Områdene langs Lundsbekken antas likevel å være av betydning for naturmangfold og det 
er gjort grep i planen for å sikre dette hensynet. 

4.7. Rekreasjonsverdier/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Vollene vestre 

I nord grenser planområdet mot et skogkledd friområde på 44 daa. Området rommer også en 
barnehage og en turvei. På oversiden av friområdet ligger Vollene Vestre som er en kultur- og 
miljøgård. 
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4.8. Landbruk 

Deler av planområdet er registrert som god jordkvalitet. Området ligger innenfor byggegrensen mot 
E18 og er uaktuelt å bebygge. 

Hensynet til landbruk er konsekvensutredet i gjeldende kommuneplan, og planområdet er avsatt til 
bolig. 

4.9. Trafikkforhold 

Trafikkmengder 

E18, som ligger rett utenfor planområdet, har en ÅDT på 12038.1 
FV122, som forbinder planområdet med Spydeberg sentrum, har en ÅDT på 4031.1 

Trafikksikkerhet 

Innspill fra beboere i tilliggende boligområde forteller om høy fart og trafikkfarlige situasjoner i 
Kvartsveien. Veien er bygd smalere enn det er lagt opp til i reguleringsplanen (Vollene 85). 

4.10. Barns og unges interesser 

Lekeplasser 

I tilliggende boligområde (reguleringsplan Vollene 85) er det både felles lekeplass (0,35 daa) og 
balløkke (0,8 daa). Begge er i gangavstand til de planlagte boligene, selv for mindre barn. 
Eksisterende turvei gjør det trygt og greit å gå mellom utbyggingsområdet og lekeplassene. 

Skolevei 

Det er 1,4 km gangavstand fra planområdet til Spydeberg skole med 1.-7. trinn. 
Det er 2,2 km gangavstand fra planområdet til Spydeberg ungdomsskole med 8.-10. trinn.  

For begge skolene er det trygg skolevei hele strekningen med gangvei så godt som hele veien, fri for 
kryssing av fylkesvei. 

4.11. Sosial infrastruktur 

Spydeberg sentrum ligger omtrent 2 km nord for planområdet, med sosiale tilbud og tjenester. 

Skole 

Både Spydeberg skole og Spydeberg ungdomsskole ligger i nærhet til planområdet. 

Barnehage 

Nærmeste barnehage er Vollene naturbarnehage som ligger rett utenfor planområdet. Barnehagen 
har plass til 18 barn i alderen 3 til 6 år. 

Tyttebæret barnehage ligger i gangavstand til planområdet og har plass til 50 barn i alderen 1 til 5 år. 

Det er i tillegg fire barnehager som ligger omtrent 2 km unna planområdet. 

 

1 Tall gjelder for 2017. 
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Kapasitet 

Spydeberg har kapasitet til å håndtere en økning i elevantallet, men sammen med andre utbygginger 
vil det samlede kapasitetsbehovet øke og utfordre kommunens barnehage- og skolekapasitet. 

Overgang til ny kommunestruktur vil gi nye skolekretser og omfordeling av kapasitet. Arbeidet med 
skolebehovsplanen for Indre Østfold kommune starter første halvdel av 2020. Den vil si noe om 
dagens kapasitet opp mot framtidig kapasitetsbehov. Kommende Økonomi- og strategiplan for Indre 
Østfold kommune vil fortelle mer om investeringstakten for barnehage og skole. 

4.12. Kollektivtilbud 

Buss   

Det er pussholdeplass med jevnlige avganger til sentrum og togstasjon, 450 meter gangavstand fra 
planområdet. 

Tog   

Det er togstasjon 2,4 km gangavstand fra planområdet. 

4.13. Teknisk infrastruktur 

Elektrisitet 

Det skal settes opp egen nettstasjon for prosjektet. Eget formål for nettstasjon er plassert iht. 
spesifikasjoner fra nettselskapet. 

Vann og avløp 

Det er vann- og avløpsledninger frem til planområdet. 

Det er tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp, inkludert brannvann. 

4.14. Grunnforhold 

Skred 

Det er ikke registrert skred eller skredfarlige masser i planområdet. 

Erosjon 

I søndre del av planområdet er det registrert stor erosjonsrisiko. Risikosonen ligger utenfor delen av 
planområdet som er aktuell å bebygge, da mesteparten av sonen ligger innenfor byggegrense mot 
E18. 

4.15. Flom 

Områdene rundt Lundsbekken er registrert som aktsomhetsområde for flom.  

4.16. Støyforhold 

Deler av planområdet er utsatt for støy fra E18. 
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4.17. Luftkvalitet 

Området har middels nivåer svevestøv (PM2.5 og PM10) og svart karbon, og lave nivåer sur nedbør 
(NMVOC og NOx).  

Fordi registrerte nivåer er moderate og bebyggelsen plasseres i god avstand til E18, er det vurdert at 
en kartlegging av luftkvalitet ikke er nødvendig. 

4.18. Miljø 

Grunnforurensning  

Det er ikke registrert grunnforurensning i området. Området som skal bebygges er tidligere brukt til 
beite og det er ingen grunn til å tro at det er forurensning i grunnen som følge av tidligere bruk.  

4.19. Klima 

Antall dager med snø 

Planområdet ligger i et område som er antatt å få 50-65 færre dager med snødekke.2 

Nedbør 

Spydeberg er antatt å få en 5-10% økning i årsnedbør.2 

Sårbarhet 

Spydeberg har lav til middels sosial og fysisk sårbarhet for klimaendringer. 

Snømengde 

Spydeberg er antatt å få en reduksjon i maksimal snømengde på 20-30%.2 

Temperatur 

Spydeberg er antatt å få en økt årstemperatur på 3.0-3.5 oC.2 

4.20. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

ROS-analyse følger planforslaget som eget vedlegg. 

4.21. Analyser/ utredninger  

Geoteknisk rapport 

Geoteknikk AS har gjort undersøkelser på tomta og laget en rapport som følger som vedlegg. 

Prosjektet vurderes å ikke ha noen innvirkning på områdestabiliteten på området og 
omkringliggende bygninger. Alle nye boliger kan fundamenteres på fast fjell. 

 

 

2 Endring fra normalperioden 1961-1990 fram mot 2100. 
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5. Beskrivelse av prosjektet 

5.1. Hovedgrep 

Det legges til rette for utbygging av 21 boliger. Ti eneboliger og elleve rekkehus. Den flate delen av 
tomten anlegges med vei, eneboliger, lekeplass, avfallspunkt og nettstasjon. Rekkehusene plasseres 
slik at de fungerer som støyskjerm for områdene innenfor. Veier er anlagt slik at de også fungerer 
som en utvidelse av områdets eksisterende turveier. 

5.2. Bebyggelsens plassering og utforming 

Eneboligene plasseres som en forlengelse av strukturen i eksisterende boligfelt. Rekkehusene er lagt 
som en tydelig avslutning av bebyggelsen mot friområdet. Eneboligene har garasje på egen tomt, 
mens rekkehusene har felles parkering. 

Eneboligtomtene vil trolig bli bebygget med hus av samme typologi og kvalitet som tilliggende hus i 
eksisterende bebyggelse. For rekkehusene vil målet være å få de til å ha et uttrykk av individualitet 
for at de skal harmonere best mulig med eneboligene som resten av området er preget av. 

5.3. Uteoppholdsareal 

Det er anlagt gangforbindelser for å åpne opp området for gjennomgang til tur- og naturområdene 
rundt bebyggelsen. Lekeplassen er lagt midt i feltet, skjermet fra trafikk og støy, og med gode 
solforhold.  

Store deler av området reguleres til friområde som legger til rette for friluftsaktiviteter både for 
beboere og allmennheten. Området egner seg svært godt til vinteraktiviteter da området er preget 
av lange skråninger med jevnt fall. 

5.4. Terrenginngrep og masseforvaltning 

Området har en svært tydelig topografi som legger klare føringer for disponeringen av området. Øvre 
del av tomten er et flatt platå som er velegnet for boligbygging. Øvrige deler av planområdet er for 
kuperte og forblir ubebygd. Det er derfor mindre behov for å gjøre endringer i terrenget og det 
påregnes at området vil ha massebalanse fortsett fra tilkjørte masser til fundamentering og 
drenering.  

5.5. Adkomst 

Planforslaget leveres med to alternative forslag til adkomst for boligfeltet. 
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Alternativ 1 Alternativ 2 

  

Adkomst til boligfeltet skjer via Volleneveien og 
Kvartsveien. 

Adkomst til boligfeltet skjer via Volleneveien og 
med etablering av ny vei fra nordsiden av feltet. 

 

5.6. Barn og unges interesser 

Gangforbindelser 

Det er lagt vekt på å opprettholde og forbedre gangforbindelsene gjennom området slik at ferdsel 
internt på området og gjennom området blir så trygg som mulig. o_GT3 sikrer gangforbindelse til 
området rundt. 

Lekeplass 

Lekeplassen er gitt en plassering som sikrer kvaliteter som solinnfall, støyskjerming, trafikksikkerhet 
og tilgjengelighet. 

Redusering av hastighet 

Adkomstvei gis innsnevring av veibanen på to steder for å hindre stor fart på veien. Innsnevringene 
er strategisk plassert der hvor effekten vil være størst og ulempene er ansett å være minst. 

Felles parkering 

Parkering for rekkehusene er samlet ved innkjøringen til feltet slik at trafikk inn til boligene 
begrenses. Det gir også en mer effektiv løsning og mer grønne arealer. 

5.7. Boligmiljø/ bokvalitet 

Byggegrenser for eneboligene plasseres slik at hver bolig skal få mest brukbart areal på egen tomt. 
Boligene er lagt slik at de skal ha tilgang til både morgen- og kveldssol. 

Støy 

Rekkehusene fungerer som støyskjerm både for egne utearealer og andre arealer. Skjermet uteareal 
er derfor begrenset til å være østvendt. Øvrig areal er både bratt og utsatt for støy. Rekkehusenes 
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høyde er derfor begrenset slik at de også skal få ettermiddagssol på egne utearealer. 
Rekkehusene får veldig god ettermiddags- og kveldssol, og utsikt mot vest.  

5.8. Estetisk utforming 

Bebyggelsen er plassert slik at den skal utnytte og tilpasse seg terrenget best mulig. Den nye 
bebyggelsen har utnyttelsesgrader som harmonerer med eksisterende bebyggelse i tilliggende 
boligfelt. 

5.9. Universell utforming 

Universell utforming er sikret gjennom sentralt lovverk. 

Vei, renovasjonspunkt, felles parkering og lekeplass vil være universelt utformet. Turvei er beregnet 
med fall som tilfredsstiller krav til universell utforming. Boliger vil ha krav til tilgjengelig boenhet. 

5.10. Tilknytning til infrastruktur 

Elektrisitet 

Det blir satt opp egen nettstasjon/trafo for utbyggingen, med dedikert formål i plankartet (f_BE). 
Arealet er gitt en hensynssone som sikrer at det ikke etableres bebyggelse for nært nettstasjonen. 

Vann og avløp 

Det er tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp for utbyggingen. Det skal likevel gjøres oppgraderinger 
på nettet i forbindelse med utbyggingen, og utbygger har dialog med kommunen på dette. 

Renovasjon 

Det blir etablert nedgravde avfallsbeholdere sentralt i området, med eget formål i plankartet (f_BRE). 
Renovasjonsbil stilles opp i veien, parallelt med renovasjonsbeholderene, ved henting av avfall. 

5.11. Trafikkløsning 

Parkering 

For eneboligene er parkering lagt på hver enkelt tomt, men for rekkehusene er det anlagt en felles 
parkeringsplass ved innkjøringen til området, som reduserer biltrafikk inn til boligene. 

Renovasjon 

Renovasjon er lagt sentralt i bebyggelsen med enkel og oversiktlig adkomst for renovasjonbil. Ved 
tømming har bilen god plass og god oversikt. 

Snøopplag 

Det er lagt opp til snøopplag ved snuhammer og langs veien slik at brøyting kan foregå på en sikker 
og effektiv måte. Det er satt av generøse areal med kapasitet selv ved store snømengder, slik at 
bortkjøring av snø unngås. 

Turvei 

Det etableres en turvei fra felles parkering mot eksisterende sti/vei under E18. Turveien letter 
samtidig adkomst til friområdet o_GF1 og gjør det lettere for flere å benytte seg av området. 
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Veiene følger gamle stier og veifar, og sammen med turveiene åpner de opp naturområdene for aktiv 
bruk. 

Nye veier følger gamle stier og veifar slik at gangforbindelser gjennom området forsterkes. 

Tilgjengelighet for gående og syklende 

Området har direkte forbindelse til turvei/gangvei som gir bilfri ferdsel helt opp til Spydeberg 
sentrum. I tillegg er det en gangforbindelse via lekeplassen, som gir bilfri ferdsel også inne på 
området. 

Etablering av ny turvei legger bedre til rette for gående og syklende mellom boligene og barneskolen. 

5.12. Flom 

Området som er innenfor 20 meter avstand fra bekken reguleres til naturområde. Det er kun 
områder regulert til friareal og turvei som er mindre enn 100 meter fra bekken. Delene av 
planområdet som reguleres til bebyggelse ligger i god avstand til aktsomhetsområde for flom. 

5.13. Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 

Området er vurdert å være lite utsatt for fare forbundet med klimapåvirkninger, og det er derfor ikke 
gjort særskilte tiltak mot klimapåvirkning. 

5.14. Klimagassutslipp og energi 

Området har gode gang- og sykkel-forbindelser til skoler, barnehager, sentrum og fritids- og 
friluftstilbud, som kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra persontransport med bil. Området har 
gode solforhold og er egnet for fangst av solvarme og solenergi. 

5.15. Vannforvaltning 

Området har en svært tydelig avrenning mot Lundsbekken. Dette vil bli opprettholdt og utnyttet til å 
gi boligfeltet en effektiv overvannshåndtering. Området vil være i stand til å håndtere en økning i 
overvannsmengder.  

5.16. Utredninger 

Egne utredninger for støy og geoteknikk er vedlagt planforslaget. 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1. Planens formål 

Planen skal legge til rette for utbygging av boliger og tilhørende funksjoner. 
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6.2. Plankartet 

 

Figur 5, planforslag alternativ 1, plankart med bakgrunnskart, ikke i målestokk. 

 

Figur 6, planforslag alternativ 2, plankart med bakgrunnskart, ikke i målsetokk. 
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6.3. Fellesbestemmelser 

Kulturminner Utbyggers ansvar for kulturminner jf. Kulturminneloven presiseres. 

Støy Det stilles krav til at støy for fremtidig arealbruk ikke skal overstige 
grenseverdiene. 

Estetikk Det stilles krav til estetisk kvalitet for alle tiltak. 

Overvann Det stilles krav til at overvann skal behandles lokalt. 

Nettstasjon Det stilles krav til avstand mellom bygninger og nettstasjon. 

Sykkelparkering Det stilles krav til sykkelparkering for boenhet. 

Uteoppholdsareal Det stilles krav til størrelse og kvalitet for uteoppholdsareal. 

Fremmede skadelige arter Det stilles krav til kontroll ved utkjøring av masser for å hindre 
spredning av skadelige arter. 

Tilgjengelighet og 
universell utforming 

Det stilles krav til at tiltak skal utformes etter gjeldende lov- og 
forskriftskrav. 

 

6.4. Rekkefølgebestemmelser 

Vei Det stilles krav til infrastruktur og sikkerhet før tiltak tas i bruk. 

Utearealer Det stilles krav til opparbeidelse av lekeplass, turveier, nettstasjon 
og renovasjon før det kan gi brukstillatelse for boliger. 

Støy Det gis mulighet til å få brukstillatelse selv om utearealer ikke er 
ferdig beplantet dersom det ikke lar seg gjøre på grunn av sesong. 

Beplantning Det stilles krav til ferdigstilte støytiltak før brukstillatelse og/eller 
ferdigattest. 

Transportplan Det stilles krav til transportplan og hva planen skal inneholde. 
Planen skal være godkjent før arbeid kan starte. 

Geoteknisk vurdering Det stilles krav til faglig vurdering av områdestabiliteten før tiltak i 
o_GT4. 

Igangsetting Igangsettingstillatelse for bebyggelse kan ikke gis før 01.01.2023. 

 

6.5. Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende 
småhusbebyggelse, BFS1-5 

Det angis tillatt møne- og gesimshøyde, utnyttelsesgrad, unntak for 
byggegrense, regler for avkjørsler og parkering. 

Konsentrert 
småhusbebyggelse, BKS 

Det angis tillatt byggehøyde, utnyttelsesgrad, unntak for 
byggegrense og regler for parkering. 

Energianlegg, f_BE Det stilles ingen spesielle krav til formålet. 

Renovasjonsanlegg, f_BRE Det stilles ingen spesielle krav til formålet. 
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Lekeplass, F_BLK Det stilles krav til fall på areal som skal medregnes som lekeareal. 

 

6.6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Vei, o_SV1-2 Det stilles krav til fast dekke og bredde på vei. 

Annen veigrunn – teknisk 
anlegg, SVT1-4 

Det stilles krav til vertikale markører for innsnevring av veibanen. 

Annen veigrunn – 
grøntareal, SVG1-3 

Området tillates benyttet til snøopplag. 

Parkering, f_SPA Det tillates oppføring av garasjer og annen overdekket parkering. 

 

6.7. Grønnstruktur 

Friområde, o_GF1-2 Det angis hvordan området tillates opparbeidet, at det ikke tillates 
oppført bygninger og betingelser for fjerning av vegetasjon. 

Turvei, f_GT1-2 Det stilles ingen spesielle krav til formålet. 

Turvei, o_GT3-4 Det stilles ingen spesielle krav til formålet. 

Naturområde, GN Det stilles ingen spesielle krav til formålet. 

 

6.8. Hensynssone fareområde 

Høyspenningsanlegg, (inkl. 
høyspentkabler) H370_1 

Hensynssone rundt høyspentlinje.  

Det tillates ingen bebyggelse innenfor sonen. Det tillates ikke 
endringer av terrenget som reduserer høyde til høyspentkabel. 

Høyspenningsanlegg, (inkl. 
høyspentkabler) H370_2 

Hensynssone rundt nettstasjon. 

Det tillates ingen bebyggelse innenfor sonen. 

 

7. Virkninger av planforslaget 

7.1. Overordnede planer 

Detaljreguleringen viderefører intensjonene i gjeldende kommuneplan, men presiserer og tilpasser 
utnyttelse og rammer for tomten. 

7.2. Landskap 

Terrenget er svært variert og legger tydelige føringer for plassering av boligene. De fleste bygningene 
vil ligge på den flate delen øst på planområdet og vil kreve lite tilpassing av terrenget. Rekkehusene 
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ligger i en bratt skråning og vil kreve tilpassing av terrenget. Tilpassingen begrenses imidlertid av at 
rekkehusene er utformet som en terrassert bebyggelse som fordeler seg over fire etasjer for en rekke 
med tre boliger. Alt i alt er terrengtilpassingen begrenset da topografien har vært førende for 
plassering av vei og tomter.  

7.3. Stedets karakter 

Den nye bebyggelsen vil videreføre eksisterende boligtypologi og -struktur og blir naturlig avgrenset 
av skogen mot nord og den bratte skråningen mot vest. Området hvor den nye bebyggelsen ligger vil 
endre karakter fra åpen slette med spredte bjørker til boligområde med småhusbebyggelse. 

7.4. Trafikkforhold 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) for prosjektet er beregnet til mellom 103 og 145 bilturer per dag på hverdager. 

Bygge- og anleggsperioden vil påføre omgivelsene belastning med bl.a. støy, støv og trafikk. For å 
avbøte for dette er det satt krav om transportplan som redegjør for nødvendig beskyttelsestiltak. Det 
skal tas spesielle hensyn til barn og skolevei. 

Alternativ 1 Alternativ 2 

Utbyggingen vil bidra til økt trafikk i 
Volleneveien og Kvartsveien. 

All trafikk til eksisternede og nye boliger vil 
benytte Kvartsveien. Øverst i Kvartsveien, forbi 
lekeplassene, vil trafikkmengden økte med 
rundt 80%. 

Lenger ned i Kvartsveien, når man ikke 
medregner trafikk til Ravineveien, vil 
trafikkmengden økte med rundt 160%. 

Utbyggingen vil bidra til økt trafikk i 
Volleneveien. 

Tjue nye boliger får adkomst via ny vei, mens en 
ny bolig får adkomst via Kvartsveien. 

Trafikkbelastning for ny vei og Kvartsveien blir 
omtrent lik. 

7.5. Barns interesser 

Anleggsperioden vil innebære både støy og anleggstrafikk som vil ha negativ innvirkning på området. 
Anleggstrafikk må kjøre gjennom eksisterende boligområde, forbi lekeplass, og kan derfor skape 
farlige situasjoner. Det er satt krav til spesielle hensyn til barn og skolevei i utarbeidelse av 
transportplan. 

Alternativ 1 Alternativ 2 

Det vil bli en markant økning i trafikk på 
Kvartsveien mellom ballløkka og lekeplassen. 
Det er lagt inn innsnevringer i veibanen for å 
redusere farten på trafikken. 

Forbi lekeplassen er situasjonen oversiktlig og 
sjansen for ulykker anses som lav. Lenger inn i 
Kvartsveien er sikten påvirket av tette hekker 
langs veien. Avkjørslene oppleves som delvis 
uoversiktlige, noe som både vil øke sjansen for 

Det vil bli en økning i trafikk på nord-vest-siden 
av balløkka, og forbi adkomsten til barnehagen. 
Husene på vestsiden av Kvartsveien vil få 
hovedadkomstvei til nytt boligfelt på sin 
vestside. 

Forbi ballplassen er situasjonen oversiktlig og 
sjansen for ulykker anses som lav. På vei ut av 
området er sikten noe dårligere enn på vei inn. 
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sammenstøt, men også bidra til å senke 
bilistenes hastighet. 

 

7.6. ROS 

ROS-analyse følger som eget vedlegg. 

7.7. Jordressurser/ landbruk 

Alternativ 1 Alternativ 2 

Planområdet inkluderer tidligere dyrket mark. 
Forholdet er behandlet i gjeldende 
kommuneplan. 

Planområdet inkluderer tidligere dyrket mark. 
Forholdet er behandlet i gjeldende 
kommuneplan. 

Adkomst til feltet legges på et areal som er 
delvis angitt i samme arealformål som Vollene 
gård. Dette arealet er i dag turvei og 
adkomstvei for Vollene naturbarnehage. 
Arealet er ikke registrert som en jordressurs i 
arealressurskartet til Spydeberg kommune.  

Planforslaget vurderes å ikke ha noen 
konsekvens for jordressurser og landbruk. 

 

7.8. Teknisk infrastruktur 

Elektrisitet 

Prosjektet vil sikre eget strømbehov med trafo sentralt i planområdet. 

Vann og avløp 

Overvann behandles lokalt ved at eksisterende flomveier i hovedtrekk beholdes. 

7.9. Interessemotsetninger 

Det har ikke kommet inn innspill som tilsier at det er viktige interessemotsetninger forbundet med 
prosjektet. 
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7.10. Privatrettslige bindinger 

Eiendommene 33/107 og 33/108 har inngått avtaler 
med forslagsstiller om å få kjøpe areal som legges til 
eiendommene.  

Motivasjonen for kontraktene er å rydde opp i tiltak 
som er oppført utenfor egen eiendom.  

Avtalene gjelder felt BFS5. 

Utsnitt til høyre viser arealet i forslag til plankart i 
alternativ 1. 

 

Figur 7, utsnitt av plankart alternativ 1. 
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