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1. SAMMENDRAG 
Planforslaget er utarbeidet i samsvar med føringer gitt i Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) både med 
hensyn til planavgrensning og regulerte forhold.  
Planområdet utgjør sørlig del av sentrumskjernen i Spydeberg sentrum. Osloveien/Askimveien går gjennom 
planområdet og dagens veigeometri og kryssløsninger ivaretar i liten grad trafikksikkerhet og har ikke kapasitet 
til økt trafikkmengde. Veigeometrien har sin opprinnelse fra da E18 gikk gjennom Spydeberg. I dagens situasjon 
representerer denne veistrekningen en barriere mellom den sørlige delen av planområdet og den øvrige delen av 
sentrum. Planområdet omfatter også sørlig del av Stasjonsgata samt Myrakrysset. Overordnet veisystem deler 
planområdet i tre mindre delområder; TEBO, Nordmyra og Sørmyra, 
Bebyggelse omfatter både bolig og næring og utnyttelsen er relativ lav. Næringsfunksjoner henvender seg i liten 
grad til hovedveiene og dagens bebyggelse og veiutforming annonserer i liten grad ankomsten til tettstedet 
Spydeberg. 
 
Asplan Viak har bistått med fagkompetanse på fagfeltene støy og trafikk. Beskrivelser av dagens situasjon, 
argumentasjon og vurdering av planforslaget vedrørende disse tema er basert på vedlagt Støyutredning og 
Trafikkvurdering. Regulert veigeometri er prosjektert av Asplan Viak. 
 
Innenfor planområdet er det utfordrende grunnforhold og dybde til berg er inntil ca. 50 m. Norconsult har 
gjennomført grunnundersøkelser. Vedlagt rapport konkluderer med tilstrekkelig områdestabilitet og utelukker 
skredfare.  
Hyllibekken har til tider stor vannføring. Basert på rapport utarbeidet av Multiconsult og i henhold til innspill fra 
NVE er det i plankart markert faresone i forhold til 200- års flom. Faresonen berører felt som i plankart er avsatt 
til boligbebyggelse. Utstrekning av markert faresone kan reduseres når det foreligger dokumentasjon på at 
utskiftninger av kulverter i Hyllibekken er gjennomført. 
 
Planforslaget legger til rette for nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgata, nye kryssløsninger og 
høy utnyttelse og funksjonsmiks innenfor alle felt. Nytt torg og ny park er sikret i plankart sammen med et 
omfattende kommunikasjonsnett for gående og syklende.  
Planforslagets intensjon er å legge til rette for at Spydeberg utvikles til et sentrumsområde. Det er lagt stor vekt 
på at bevegelsen i og gjennom sentrum, for gående, syklende og kjørende, skal gi en opplevelse av å være 
i/komme til ett tettsted. Med bakgrunn i dette vurderes det som avgjørende at bebyggelsen trekkes nærmere 
kjøreveier enn i dagens situasjon, for med dette å skape et mer kompakt gate- og sentrumsbilde.  
Reduksjon av fartsgrense i forbindelse med nedgradering av Osloveien/Askimveien har vært drøftet med Statens 
vegvesen. Planforslagets fremstilling av ny sentrumssituasjon med høyere andel bolig i området, mer næring, 
nytt gatesnitt og nye kryssutforminger vurderes å representere viktige tema i diskusjonen om mulighet for 
reduksjon av fartsgrense på Osloveien/Askimveien. Krav om vurdering av klimavennlig energiforsyning er sikret 
i reguleringsbestemmelsene. 
 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  
  
Stedsnavn og adresse Myra/TEBO 
Eiendommer (GNR/BNR) Se egen oversikt 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) 

  
Forslagsstiller Utviklingsselskapet Myra/TEBO AS 
Grunneiere  Se egen oversikt  
Plankonsulent Pir II Oslo AS v/ Christine Gjermo og Heidi Johansen 
  
Ny plans hovedformål Sentrumsutvikling 
Planområdets areal i daa 87 870 m2 
Grad av utnytting Fra 130 % til 300 % 
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca. 400 boenh. / 3.450 m2 BRA varehandel (styres av overordnede planer) 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy, grunnforhold, høy utnyttelse, nedgradering av 

Osloveien/Askimveien, kryssløsninger 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
  
Kunngjøring og varsling om oppstart, dato 10.10.2015 (kunngjøring) 06.10.2014 (varslingsbrev) 
Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). Nei (avholdes i høringsperioden) 
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Oversikt over grunneiere og eiendommer (med forbehold om feil/ikke-oppdatert matrikkel):  
Grunneier  Eiendom (GNR/BNR) 
Spydeberg kommune 9/67 

25/1 
26/9 
26/101 
26/224 
26/229 
26/230 
26/234 
26/235 
26/236 
26/246 
26/309 
26/345 
26/346 
26/247 
26/348 
29/83 
29/85 
29/88 

Svendtun AS 25/28 
26/193 
26/325 

Aksel Petter Hestengen 26/44 
26/59 
26/326 

Finn Olav Lageraaen 26/46 
Synnøve Jørgenrud 26/51 

29/12 
Jørgenrud Brensel AS 26/52 
Dag Knapås 26/58 
Interessent-skapet Spydeberg Torv 26/235 

26/236 
26/238 
26/239 
26/257 
26/258 
26/347 
26/348 
29/88 

Spydeberg Vekst AS 26/237 
John Edvard Egeland 26/238 
Anne Karin Krokeide 26/238 

26/239 
26/257 
26/258 

NAF Gårdene AS 26/238 
26/258 

Wilses vei 3 Eiendom AS 26/238 
26/239 
26/257 
29/88 

Sigmund Grini 26/258 
Kjell Allan Jørgenrud 26/258 
Terje Nilsen 26/258 
Ragnhild Konstanse Tunby 26/258 
Indre Eiendom AS 26/327 
Spydeberg boligstiftelse 26/328 
Sameiet Nordmyrveien 3 26/329 

26/334 
Kjell Martin Sørby 
 

26/309 
29/9 
29/28 
29/93 
29/85 

Esso Norge AS 29/40 
Lysetun eiendom AS 29/91 
Statens vegvesen 29/93 

523/36 
523/20 
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
3.1 Bakgrunn 
Spydeberg kommune har gjennom kommunedelplanen for sentrum (2012-2024) fastsatt at det skal utarbeides en 
samlet områdereguleringsplan for Myra/TEBO-området. Områdereguleringsplanen skal avklare de overordnede 
rammene for hele området. Hensikten er å sette rammer som kan danne grunnlaget for videre planarbeid innenfor 
planområdet.  
Planforslaget fremmes av Utviklingsselskapet Myra/TEBO AS på vegne av Spydeberg kommune.  
 
3.2 Intensjonen med planforslaget   
 
Målsetningen med planforslaget å følge opp føringer gitt i overordnet kommunedelplan, og planforslaget 
gjenspeiler dette ved å legge til rette for et attraktivt, levende og helhetlig sentrum i Miljøkommunen Spydeberg, 
gjennom nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgata og fortetting av sentrumsfunksjoner langs 
Stasjonsgata.  
Som en del av visjonene Grønn kommune og Levende sentrum er en viktig målsetning å legge til rette for at 
Spydeberg og planområdet skal oppleves som «det gode sted». Tilrettelegging for offentlige møteplasser, sikring 
av grønnstruktur og tilrettelegging for trafikksikker ferdsel for gående og syklende er således viktige tema. 
Videre stilles det krav til detaljreguleringsfasen om at det skal vurderes og tilstrebes tilretteleggelse for nye 
energieffektive løsninger, distribuert energiproduksjon, eller tilsvarende som Smart Energy konseptet i 
Spydeberg kommune åpner for. Intensjonen med en slik bestemmelse er å sikre at hensynet til klimavennlig 
energiforsyning vektlegges uten at det stilles urealistiske mål som hindrer gjennomføring av prosjekter. 
 
Planforslaget legger opp til et langsgående byrom med henvendelse mot Stasjonsgata som strekker seg over 
Osloveien/Askimveien (Myrakrysset) og som avsluttes med ny park på Sørmyra. Intensjonen med dette grepet er 
å legge til rette for offentlige møteplasser i nær tilknytning til Stasjonsgata slik at Stasjonsgata fremstår som 
Spydebergs sentrale byrom. Plangrepet har også til hensikt å «gjenforene» Kirkeveien og Sørmyra med øvrig del 
av sentrum.  
 
Dagens veigeometri og kryssløsninger i Osloveien/Askimveien har sin opprinnelse fra gamle E18 som nå er lagt 
utenom Spydeberg sentrum. Det foreslås et nytt gatesnitt i Osloveien/Askimveien og nye kryssløsninger. 
Nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate har til hensikt å bryte Osloveien/Askimveien som 
markant fysisk og mental barriere i området og å legge til rette for et veisystem som signaliserer ankomsten til 
Spydeberg sentrum. Intensjonen er videre å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende og sikre en 
trafikkavvikling som tar hensyn til sideveistrafikk, i motsetning til dagens veigeometri, som betjener hele 
tettstedet Spydeberg. 
 
Målsetningen med planforslaget er også å sikre gjennomførbarhet og kvalitet på en slik måte at Myra/TEBO-
området fremstår som et attraktivt sted for etablering av næring og bolig.  
På bakgrunn av utfordrende grunnforhold og usikkerhet knyttet til fremtidig arealbehov for bolig, varehandel, 
kontor og service så legger planforslaget opp til stor fleksibilitet med hensyn til utbyggingsvolum. Samlet tillatt 
utbyggingsvolum innenfor planområdet er høyere enn hva antas å representere reelt fremtidig behov i 
Spydeberg. Intensjonen er å sikre økonomisk gjennomførbarhet for fremtidig prosjekter innenfor alle felt. Det 
stilles en rekke dokumentasjonskrav knyttet til utarbeidelse av detaljreguleringsplaner. Disse krav vurderes å 
sikre mulighet for vurdering av fremtidige prosjekters kvalitet og virkning på tilgrensende omgivelser i og 
utenfor planområdet.  
 
 3.3 Krav om konsekvensutredning 
Ikke aktuelt. 
 
Tydeliggjøring av forholdet til krav om konsekvensutredning: 
Vurdering etter forskriften § 2: 
Områderegulering for Myra/TEBO innebærer ikke utlegging av nye arealer til utbyggingsformål, jamfør 
forskriften §2  bokstav d) og §2 bokstav e) som viser til vedlegg I. En rekke av disse tiltakene er umiddelbart 
uaktuelle, men følgende har relevans for vurdering: 
«1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m².» 
I veileder til forskrift om konsekvensutredninger, versjon mai 2006, side 9, heter det: 
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Dersom et reguleringsarbeid omfatter en kombinasjon av arealbrukskategorier som legger til rette for utbygging 
av industri-, nærings-, lager- og kontorbygg, jf. vedlegg I pkt. 1, skal summen av bygningsarealet innenfor 
planområdet for denne tiltakstypen samlet ligge til grunn for beregningen. 
Avgjørende for planprogramkravet blir da om samlet utbygging minus areal knyttet til boliger vil gi 
investeringskostnad på mer enn 500 mill kr og/eller bruksareal på mer enn 15 000 m².  Bruksareal knyttet til 
utbygging (minus boliger) vil ikke overskride 15 000 m². Kommunen anser også at investeringskostnader knyttet 
til utbygging av næringsbygg og bygg for tjenesteyting ikke vil overskride 500 millioner. 
Dermed utløses ikke krav om planprogram etter § 2. 
Vurdering etter § 3: 
Områderegulering av Myra/TEBO utløser krav om vurdering etter forskriftens § 4.  
Vurdering etter § 4, jf. § 5: 
Forholdet til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre er ivaretatt i kommunedelplanens arealdel med 
bestemmelser. Så lenge områderegulering skjer i samsvar med kommunedelplanen, vil ikke § 4 bokstav b) 
medføre krav om behandling etter forskrift.  
Områdereguleringen vil kunne medføre risiko for øking i antall personer som får endret belastning av støy, men 
det er ikke snakk om vesentlig antall eller høy belastning.  Bokstav g) anses ikke å være relevant. 
Områdereguleringen vil kunne endre tilgang til uteområder, bygninger og tjenester, men konsekvensene anses 
ikke som vesentlige, og endring vil høyst sannsynlig innebære bedret tilgjengelighet. Bokstav j) anses ikke å 
utløse krav om behandling etter forskrift.  
Konklusjon 
Områderegulering av Myra/TEBO utløser ikke krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger, 
kapittel III, og dermed foreligger ikke krav om planprogram.  
 
4. PLANPROSESSEN 
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private instanser 6.10.2014, og 
kunngjort i Smaalenene 10.10.2014. 
Siden vinteren 2014 og frem til varsling om planoppstart høsten 2014 har det vært gjennomført en 
plangrunnlagsfase. I denne fasen har det vært arbeidet med utvikling og alternativsvurderinger av overordnet 
plangrep, tomtedisponering, utbyggingsvolum samt identifisering av utfordringer knyttet til blant annet 
grunnforhold. I løpet av plangrunnlagsfasen har det vært avholdt 3 større arbeidsmøter (verksted) med 
grunneiere, Spydeberg kommune og plankonsulenter. Dette for å sikre forankring av beslutninger knyttet til 
overordnede grep og for overføring av informasjon mellom ulike parter. Det første dialogmøte med Statens 
vegvesen ble også avholdt i plangrunnlagsfasen.  
Etter varsling om planomstart har det vært avholdt samrådsmøte med Spydeberg kommune og dialogmøte med 
Østfold Kollektivtrafikk/Nettbuss. Planforslaget har vært presentert og drøftet i orienteringsmøte med de to 
hovedutvalgene i Spydeberg kommune og i Regionalt planmøte. Planforslaget har også tatt del i 
kommuneplanprosessen gjennom folkemøtet «Livskvalitet og Nærmiljø».  
 
Medvirkningsprosessen videreføres i forbindelse med offentlig ettersyn. 
  
Det vises til kapittel 9 Medvirkning og innspill der alle eksterne møter er listet opp. Under samme kapittel er alle 
innspill oppsummert og kommentert, og det gis også en oppsummering av referat fra samrådsmøte og regionalt 
planmøte.  
 
 
5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 
Planområdet omfattes av Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) og der det er konflikt mellom gjeldende 
planer per 18.09.2012 og kommunedelplanens arealdel, går kommunedelplanens arealdel foran. 
 
Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) 
Hovedformålet med kommunedelplanen er å sikre at sentrum utvikler seg i henhold til miljøvisjonen i 
kommuneplanen. Bærekraftig utvikling og målet om å fremstå som ”det gode sted” står sentralt. I samfunnsdelen 
til kommunedelplanen kommer disse målsettingene til uttrykk gjennom to fokusområder, Levende sentrum og 
Grønn kommune. 
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I Kommunedelplan for sentrum omfattes planområdet 
av hensynssone H810_2 Krav om felles planlegging. 
Det stilles krav om områderegulering av området og at 
parkering i området fortrinnsvis skal skje som 
kjellerparkering. 
 
 
 
Figur 1. Utsnitt fra Temakart 2, Kommunedelplan for 
sentrum (2012-2024).

 
I kommuneplanen foreslås Osloveien/Askimveien, (nåværende fylkesvei og tidligere E-18) nedgradert og 
ombygd fra motorvei til gate fra Esso-stasjonen i øst til Hyllibekken i vest. Kommunedelplanen anser 
nedgradering av motorveien som en del av den overordnede stedsutviklingsstrategien. 
 
Ved nedgradering til gate åpner kommunedelplan for flere avkjørsler fra Osloveien/Askimveien (FV 128). I 
løpet av kommunedelplanprosessen er det også blitt drøftet etablering av rundkjøringer like vest for Hyllibekken 
og ved bensinstasjonen i øst for markering av endepunktene på den nye gata.  
Ved ombygging til gate åpner kommunedelplanen for at bebyggelsen trekkes nærmere gata. Mot Stasjonsgata 
skal det, i nye bygninger, legges til rette for forretninger/tjenesteyting i første etasje og leiligheter i etasjene over.  
Kirkeveien vurderes igjen koblet til Myra-krysset, men da som gang- og sykkelvei.  
Fokusområde Grønn kommune innebærer at også fortetting, grønnstruktur og tilrettelegging for ferdsel til fots og 
med sykkel er sentrale tema i kommunedelplanen. 
 
Temaer fra kommunedelplanen: 

- Styrke Stasjonsgata som Spydebergs sentrale og viktigste byrom. 
- Sentrumsfunksjoner skal henvende seg mot og fungere sammen med Stasjonsgata. 
- Sentrumsfunksjoner skal lokaliseres slik at de aktiviserer og skaper et levende byrom og sentrum 
- Videreutvikle møteplassene knyttet til offentlige bygg og anlegg i og like ved sentrum. Dette gjelder 

ikke minst de offentlige uterommene. Allmennhetens tilgjengelighet til grønnstruktur i sentrumskjernen 
bør styrkes. 

- Spydeberg sentrum skal annonseres og det skal ønskes velkommen til stedet. 
- Fylkesveien (Oslo-/Askimveien) må reduseres som fysisk og mental barriere. 

 
Kommuneplan 2007-2020  
Kommuneplanens visjon Miljøkommunen Spydeberg omfatter retningslinjer som sikrer klimavennlig utvikling, 
men omfatter også målsetninger om livsmiljø og livskvalitet.  
 
Kommuneplanen vektlegger 5 fokusområder. Det er her gjengitt de målsetninger fra kommuneplanen som 
vurderes å være styrende for dette planforslaget: 
 
1. Grønn kommune 

Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene 
Ta i bruk miljøvennlig energi  

2. Kommunale tjenester 
Godt fysisk miljø. (tilgjengelighet for alle) 

3. Kultur 
Klar kulturell profil 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 

4. Samfunn 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Spydeberg sentrum skal fremstå som ”det gode sted”  

5.  Folkehelse 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende 
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Østfold mot 2050 
Fylkesplanens hovedmål (samfunnsdelen) er: 

- Levekår og folkehelse: God livskvalitet for alle som bor i Østfold.  
(relevante delmål: universell utforming, barn og unge) 

- Verdiskaping: Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende 
arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling. 

- (relevante delmål: næringsutvikling, levende bygder,  infrastruktur) 
- Miljø: Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn 

i offentlig og privat sektor.  
(relevante delmål: klima og energi, jordvern og grønnstruktur)  

 
 
Fylkesplanens arealstrategi ligger nært opp mot «samordnet areal- og transportplanlegging».  
Hovedhensikten er å utnytte arealene slik at målene for Østfolds utvikling, innenfor levekår og folkehelse, 
verdiskaping og miljø, kan nås. 
 
Prinsipper for et bærekraftig utbyggingsmønster 
Utbyggingsmønsteret i regionen skal basere seg på eksisterende sentra og infrastruktur i kommunene 
• Byene skal styrkes ytterligere som naturlige sentra og knutepunkt. 
• Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering, framfor å ta i bruk urørte naturområder eller dyrka mark. 
• Tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger og redusert bilbruk. 
• Samle og minimalisere naturinngrep, samlokalisering. 
 
Regionale strategier for Indre Østfold 
Strategier for LEVEKÅR OG FOLKEHELSE (utvalgte punkter): 
• Styrke eksisterende sentra framfor å tillate spredt utbygging, for å opprettholde et nødvendig 

servicenivå, og dermed bosetningen, i spredtbygde strøk. 
• Stimulere til aktive og levende sentra og lokalsamfunn der service, helse, miljø og kultur ses i sammenheng. 

Fokus bør være på universell utforming og bærekraftig utvikling. Boligområder må utformes og 
videreutvikles slik at de bidrar til å utvikle identitet, tilhørighet og trygge møteplasser. 

• Synliggjøre Østfolds kulturarv og muligheter for friluftsliv gjennom regionalt samarbeid 
om kulturmiljøer, kulturminner og tur- og friluftsområder. 

• Fortette byområder slik at det legges til rette for mer funksjonell byutvikling med inspirerende 
kulturmiljøer og gode møteplasser i gang- og sykkelavstand fra der folk bor. 

• Videreutvikle samarbeidet om regionale idretts- og kulturanlegg. 
 
Strategier for VERDISKAPING (utvalgte punkter): 
• Utnytte Indre Østfolds posisjon i forhold til den nest største vegforbindelsen med utlandet, uten å flytte 

bebyggelsen etter vegen. 
• Legge til rette for gode og trygge bo- og fritidstilbud, innovative arbeidsplasser og gode etableringsvilkår, for å 

trekke til seg personer med høyere utdannelse. 
• Storsatsing på grønne energiformer (til oppvarming og som drivstoff til biler). 
• Videreføre turismesatsingen i Indre Østfold og i grenseregionen. 
• Oppgradere togtilbudet og infrastrukturen på Østre linje. Utbygging av flere krysningsspor. 
og fylkesvegen fra Ringvoll til Såner. 
 
Strategier for MILJØ (utvalgte punkter): 
• Konsentrere spredt utbygging til boligfelt og hyttefelt som er avklart gjennom kommuneplanene. 
• Planlegge og utvikle et gang- og sykkelveinett i Indre Østfold, der skoler og boområder prioriteres særskilt. 
• Arbeide for økt frekvens og standard på de viktigste bussrutene. 
• Arbeide for en bedring i jernbanetilbudet for pendlerne, og opplegg for innfartsparkering langs E18. 
• Begrense avfallsproduksjonen 
• Tilpasning til klimaendringer. 
• Økt satsning på Samordnet areal- og transportplanlegging med jordvern, fortetting, transformasjon og 

byutvikling. 
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Reguleringsplaner  
 

 
Figur 2. Planer som berøres av planforslaget 
 
I reguleringsplanene som berøres av planforslaget er arealer hovedsakelig avsatt til næringsvirksomhet, bolig og 
samferdselsanlegg. 
 
200702 Løvestad MVE, eldre reguleringsplan, 10.05.2007 
200501 Del av Grini Søndre, mindre reg. endring, 21.02.2005 
200305 Fagernes, eldre reguleringsplan, 19.06.2003 
200202 Osloveien 10, 26.11.2002 
199902 Stasjonsgata, eldre reguleringsplan, 22.06.1999 
199201Vest for Rolls vei, mindre reg. endring, 05.05.1992 
199202 Hylli 3, eldre reguleringsplan, 12.12.1992 
199101 Grimsrudjordet, bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan, 13.02.1991 
198604 Spydeberg Sentrum Syd, mindre reg. endring, 11.06.1986 
198501Stasjonsgaten-Rollsvei, eldre reguleringsplan, 08.01.1985 
198105 Spydeberg Sentrum Syd, mindre reg. endring, 20.10.1981 
198001 Spydeberg Sentrum Syd-Endring ved Myrakrysset, 04.11.1980 
197904 Grini Søndre, eldre reguleringsplan, 04.10.1979 
197802 Spydeberg Sentrum Syd, eldre reguleringsplan, 13.10.1978 
196401Wilsesvei-Snarveien, eldre reguleringsplan, 10.07.1964 
 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
3. Mål (målsetning med planretningslinjen) 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
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. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt 
på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
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Bærekraftig utvikling i Spydeberg kommune 
Bakgrunn: 
Spydeberg har i en årrekke fremstått som miljøkommune og en landbrukskommune med de forpliktelsene dette 
innebærer med tanke på miljø. 
Kommunen ønsker å fremstå som en ansvarlig kommune og ta miljø på alvor og ser på samarbeidet med NCE 
Smart Energi Markets som en mulighet til å tenke miljø, og smarte energi- og IT løsninger for å redusere 
kostnader.  
Utviklingen av fremtidens smarte byer (Smart City) vil i Norge være drevet at de initiativ kommuner og byer tar 
i samarbeid med energi og IT miljøene. Det er store muligheter til kostnadsreduksjoner, redusere 
klimagassutslipp og bedre tjenester til kommunens innbyggerne. 
 
Miljøambisjoner: 
NCE Smart Energy Markets-klyngen i Østfold omfatter industri, offentlige virksomheter og forskningspartnere 
innenfor forskjellige deler av verdikjeden knyttet til IT, energi og klima, samt høyskoler, universiteter og andre 
forsknings- og utviklingsmiljøer både i Norge og internasjonalt. 
 
Spydeberg kommune ønsker å være i front med smarte og bærekraftige løsninger innen energi, IT og klima.  
Av den grunn har Spydeberg kommune inngått en avtale om et samarbeid med NCE Smart Energi Markets som 
er en ledende næringsklynge som leverer forskningsbasert innovasjon innen Energi og IT.  
 
Tiltaksområder: 
·        Bærekraftige energi- og miljøløsninger 
·        Smart arkitektur og smarte bygningsmessige løsninger 
·        Smart vann 
·        Smart helse 
·        Energieffektiv teknisk utstyr og installasjon 
·        Mulig gjøring av mobilitet, smart bruk og smart drift av bygg 
·        Fornybar grønn energiproduksjon 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
6.1 Beliggenhet og avstander til privat og offentlig servicetilbud 
Planområdet utgjør søndre del av Spydebergs definerte sentrumsområde. 
Planområdets sentrale beliggenhet i Spydeberg sentrum gir korte gangavstander til de fleste 
sentrumsfunksjoner hva gjelder, handels- og servicetilbud, kommunale tjenester og kollektivholdeplasser. 
Det meste av dagens handels- og tjenestetilbud ligger innenfor planområdet, rundt Myrakrysset og langs 
Stasjonsgata. 
 

 
 
 
Figur 3. Spydeberg kommune, sentrum, Myrakrysset(rødt) 
 

  
Figur 4. Avstand til viktige funksjoner 
 

 
 
Stasjonsgata (FV122) og Osloveien/Askimveien (FV128) deler planområdet ytterligere inn i de 3 områdene 
TEBO, Nordmyra og Sørmyra. Midt i planområdet ligger Myrakrysset. 
Den sentrale delen av planområdet ligger i luftlinje 600 m fra togstasjon, 500 m fra Kommunehuset, 
Idrettsanlegg og Fjellheim samfunnshus, 300 m fra Spydeberg stadion og 200 m fra etablert turområde langs 
Hyllibekken. Videre er det i luftlinje 350 m til Grinitun sykehjem, 400 m til Spydeberg Ungdomsskole, 700 m til 
Hovin skole (barneskole) og 600 m til Grini Barnehage og Solsiden barnehage.  
  
E18 gikk tidligere på Osloveien/Askimveien gjennom Spydeberg, men i 2010 ble trasé flyttet 2 km sør for 
Spydeberg sentrum. 
 
Hyllibekken passerer gjennom planområdets grøntområde i vest. Disse grøntområdene henger sammen med et 
større turdrag som går nordover.   
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6.2 Avgrensning 
Planområdets avgrensning er fastsatt med hensynssone H810_2 i kommunedelplan for sentrum. Se figur 1.  
Planens avgrensning har blitt justert underveis i planprosessen. Tunveien 12-18 ble tatt ut av planområdet med 
den begrunnelse at det foreligger ny vedtatt detaljreguleringsplan for denne adressen som er i tråd overordnet 
plan. Eiendom med gnr/bnr 29/85 er tatt inn i planområdet på bakgrunn av at det foreligger privatrettslige avtaler 
som knytter denne adressen til områder innenfor planområdet. 
 
6.3 Tilstøtende arealers bruk/status  
Dagens arealbruk i tilgrensende områder samsvarer med reguleringsformål fastsatt i overordnet plan. Arealer 
nord for planområdet er i avsatt til sentrumsformål og områder i øst, sør, og sørvest er avsatt til bolig.  
 
6.4 Eksisterende bebyggelse 
 

Figur 5. Eksisterende bebyggelse.  
 
Utover 50-tallet flyttet tyngdepunktet i Spydeberg sentrum fra stasjonsområdet ned til Myrakrysset. Flere 
bygninger innenfor planområdet ble oppført i denne perioden. Øvrige nyere bebyggelse er oppført på 1980- og 
1990-tallet og disse er hovedsakelig utformet med tanke på næringsvirksomhet.  
 
Arealbruken innenfor planområdet er i hovedsak bolig og næringsvirksomhet, herunder 3 dagligvareforretninger, 
detaljhandel, kontor og privat tjenesteyting. Bebyggelsen ligger spredt og tilnærmet uten henvendelse mot 
Stasjonsgata. Med unntak av en torgdannelse sentralt på TEBO henvender inngangspartier seg hovedsakelig til 
tilgrensende store parkeringsflater. 
 
Bebyggelsen innenfor planområdet er i stor grad frittliggende enkeltobjekter uten forhold til omkringliggende 
gater og veier. Området fremstår som utflytende og uten et overordnet samlende grep.  
 
6.5 Topografi/landskapstrekk  
Planområdet oppleves som åpent og flatt, med lange siktlinjer og slake bakker. Himmelen er stor og 
jordbrukslandskapet bølger seg inn mot planområdet i sør. Mange trerekker og alléer gir Spydeberg og 
planområdet særpreg og er med på å dele opp landskapsrommene og lede blikket. Like vest for planområdet 
ligger Hyllibekken i en lav forsenkning omgitt av høye trær.  
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Stasjonsgata, med sin bjørkeallé, går snorrett gjennom planområdet i nord-sør retning og er identitetsbærende i 
Spydeberg sentrum.   
 
6.6 Solforhold  
Planområdet har svært gode solforhold.  
 
6.7 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 
Det er innhentet informasjon fra Naturbase (Miljødirektoratet). Ingen av Naturbasens temakart (utvalgte 
naturtyper, prioriterte arter, verneområder, naturtyper, helhetlig kulturlandskap, friluftslivsområder, rødlistearter) 
viser registreringer som må hensyntas.  
Hyllibekken krysser planområdet i vest. Bekken, med omkringliggende vegetasjon, representerer en viktig 
kvalitet. Se vedlegg Gjennomgang Naturmangfoldloven.  
 
 

Figur 6. Illustrasjon viser eksisterende situasjon – grøntområder 

6.8 Grønne interesser 
Deler av Hyllibekken ligger innenfor 
planområdet. Bekken kommer ut av rør i 
nord og går inn i rør lenger syd. 
Hyllibekken er omringet av en slak 
gressplen med enkelte store trær, og en 
grusplass med benker og bord. Området 
er en viktig del av et større grøntdrag 
som knytter seg mot sør og danner 
begynnelsen på et turdrag som fortsetter 
nordover. Det er ingen lekeplasser 
innenfor planområdet. Det ligger en 
lekeplass og rekreasjonsområde like 
nord for planområdet i tilknytning til 
Hyllibekken. Her er også en fotballbane 
i grus og en sandvolleyballbane. Dette 
området er mye brukt av lokalbefolkning 
og barnehager. 
Det ligger en park i hver ende av 
undergangen som knytter sammen 
Spydeberg sentrum og Kirkeveien. Disse 
består av skrånende gressplener med 
enkelttrær. I parken nord for 
undergangen finnes en grusplass med 
benker og bord.  
Det ligger et stort idrettsanlegg nord for 
planområdet. 
 

 
 

6.8 Kulturminneverdier 
Det er innhentet informasjon fra Naturbase (Miljødirektoratet). Ingen av Naturbasens temakart (helhetlig 
kulturlandskap, friluftslivsområder, kulturminner,) viser registreringer som må hensyntas.  
 
6.9 Vei- og trafikkforhold  
Det vises til vedlagt Trafikkvurdering, datert 17.03.2015, utarbeidet av Asplan Viak. 
 
Osloveien/Askimveien (FV 128) 
Dagens trafikk i Osloveien/Askimveien forbi Spydeberg sentrum er 5.000 ÅDT. Da Osloveien/Askimveien 
utgjorde en del av E18 var trafikkmengden ca 14.000 ÅDT.  
De tre kryssene i Osloveien/Askimveien forbi Spydeberg sentrum er i dag kanaliserte landevegskryss med 
venstresvingefelt, trafikkøyer og med samme utforming som da E18 gikk gjennom Spydeberg sentrum. I de tre 
kryssene er det forkjørsrett for trafikken i Osloveien/Askimveien.  
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Stasjonsgata har høyest belastning, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,80, 21 sekunder forsinkelse pr bil og 
43 meter bilkø. Dette innebærer at krysset er fullt utnyttet, men at det har god trafikkavvikling.  Krysset tåler 
imidlertid ikke trafikkøkning uten at dette medfører stor forsinkelse og lange køer i Stasjonsgata.  
Heliveien har lavere belastning enn Stasjonsgata, men tåler heller ikke trafikkøkning av betydning uten at det blir 
vesentlig større forsinkelse og lengre køer. Rolles vei har liten biltrafikk og lav belastning.  
 
Dagens veistandard på Osloveien/Askimveien er god, bred og oversiktlig og har fartsgrense 50 km/t. 
Planområdet er flatt, og kryssene med Stasjonsgata, Heliveien og med Rolls vei, er derfor horisontale og 
oversiktlige. Det er i tillegg to avkjørsler fra Osloveien og Askimveien, en på sørsiden i vestre del av 
planområdet og en fra bensinstasjon i østre del av planområdet 
 
Med dagens arealkrevende utforming og hastighet på 50 km/t fremstår og oppleves Osloveien/Askimveien som 
en markant fysisk og mental barriere i planområdet. Som hovedadkomst til Spydeberg mangler veistrekningen 
noe som ønsker velkommen og som signaliserer at man passerer sentrum. 
 
Veistandard – Stasjonsgata og Heliveien(FV 122) 
Dagens trafikk i Stasjonsgata er 4500 ÅDT. Gata går gjennom Spydeberg sentrum og stiger fra Myrakrysset opp 
til Spydeberg Torg der den igjen går nedover mot togstasjonen.  
Dagens vegstandard er god og det går kontinuerlig fortau på begge sider av gata. Fartsgrensen er 40 km/t og på 
strekning mellom Myrakrysset og togstasjonen ligger det 4 opphøyde gangfelt. 
 
Dagens trafikk i Heliveien er 5000 ÅDT. Veien har god standard, men har ikke langsgående fortau eller 
kryssende gangfelt. 
 
Veistandard – Wilses vei og Rolls vei  
Dagens veistandard på Wilses vei og Rolls vei er god og begge har fartsgrense 50 km /t. 
Wilses vei har langsgående fortau på nordsiden av veien og gang- og sykkelvei på sørsiden. Rolls vei har 
langsgående fortau kun på østsiden.  
I Rolls vei er det totalt 7 avkjørsler, 4 mot øst til boligområder og 3 mot vest, der 2 av disse er avkjørsler direkte 
til Esso-stasjonen. 
I Wilses vei er det 5 avkjørsler, 2 mot nord til bolig og næringsvirksomhet og 3 mot sør til parkeringsplass og 
kollektivholdeplasser.  
 
Trafikksikkerhet, skolevei og snarveier i planområdet 
Osloveien og Askimveien gjennom Spydeberg sentrum har hatt en ulykke med personskade etter åpningen av ny 
E18. Med større trafikkmengde i kryssene vil ulykkesrisikoen øke. 
 
Under Osloveien, rett øst for Myrakrysset, er det etablert en gangkulvert. Denne har sin opprinnelse fra da 
strekningen utgjorde en del av E18. Gangkulverten fungerer fremdeles som trafikksikkert gang- og 
sykkelforbindelse ved kryssing av Osloveien.  
 
Skoleveien til Spydeberg barneskole og ungdomsskole krysser Osloveien i gangkulvert, ved rødt punkt vist i 
figur under. Etter gangkulverten følger skoleveien gangvei og fortau på østsiden av Stasjonsgata frem til 
Griniveien. Langs Stasjonsgata krysser skoleveien innkjøringen til dagens bussterminal og Wilses vei. Begge 
disse kryssingene synes å være sikre. 
Skoleveien til ungdomsskolen går på fortau langs nordsiden av Griniveien, og krysser en sidevei i Villaveien.   
Skoleveien til barneskolen krysser Stasjonsgata på opphøyd gangfelt rett nord for Griniveien. Stasjonsgata har 40 
km/t fartsgrense og fartsdempere som normalt vil begrense kjørehastigheten til 30-40 km/t. Videre nordover går 
skoleveien til barneskolen først på fortau langs vestsiden av Stasjonsgata og deretter på gangvei frem til skolen. 
På denne strekningen krysser skoleveien 6 mindre sideveger og avkjørsler, som har liten biltrafikk. 
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Figur 7. Skolevei til Spydeberg barneskole og Spydeberg ungdomsskole.  
 
6.10 Landbruk 
Det er ingen arealer avsatt til landbruk innenfor planområdet.  
 
6.11 Støy 

 
Det vises til vedlagt Støyutredning - 
tettstedsutvikling Spydeberg, datert 05.03.2015, 
utarbeidet av Asplan Viak. 
Støysonekart viser prognosesituasjon med ÅDT 
tilsvarende år 2025, og med dagens fartsgrenser. 
Osloveien/Askimveien, Stasjonsgata og 
Heliveien er kildene til trafikkstøy og store deler 
av planområdet har i illustrert fremskrevet 
situasjon en støybelastning på over 55dB. 
 
 
Figur 8. Støysonekart for fremskrevet situasjon 
fra vedlagt Støyutredning  
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I kommunedelplanen utgjør planområdet en del av sentrumskjernen og alle arealer innenfor planområdet er 
avsatt til sentrumsformål. Det er ikke definert konkrete bestemmelser til støy. Kommunedelplanen gjelder 
formelt foran kommuneplanen for dette planområdet.  

Jamfør retningslinjer i T-1442/2012 defineres planområdet som avviksområde:  

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) åpner for avvik fra anbefalte 
støygrenser i sentrumsområder og kollektivknutepunkter: «I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og 
transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, 
kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør 
kommunen minimum stille konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i 
planbestemmelsene slik at de blir juridisk bindende.»  

 
6.12 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 
Dagens kollektivholdeplass i Spydeberg ligger innenfor planområdet og har oppstillingsplass for ca 4 busser. 
I dagens situasjon kommer bussen fra Askim, Skiptvet og Svikebøl/Tomter. Det er ikke alle ankomster/avganger 
som har stort omfang av omlasting, men skoletidene skaper topper i tiden fra 07:48 til 07:55. Det er da 6 busser 
som kommer i rask rekkefølge. Alle skolebusser som ankommer er også åpne for ordinære reisende. 
Togstasjonen ligger 600 m nord for planområdet med togforbindelser til Oslo, Ski, Askim og Mysen. 
 
 

6.13 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp  
Kommunale anlegg for vann og avløp ligger i tilknytning til tilliggende gater og gangforbindelser og krysser 
også flere steder gjennom planområdet som vist i kart (under). Våren 2015 starter Spydeberg kommune arbeidet 
med Generalrapport 2015 som har til hensikt å kartlegge tilstand på eksisterende anlegg for vann og avløp. 
Rapportens innhold vil gi svar på dagens brannvannkapasitet og kapasitet på eksisterende vann- og avløpsanlegg.  
Se vedlegg Vann og Avløp, datert 25.11.14, Spydeberg kommune 

 
Figur 9. Vann og avløp, 25.11.2014, Spydeberg kommune 
 
Energiforsyning 
Hafslund Nett Øst har områdekonsesjon i planområdet. 
Nedgravd høy- og lavspentanlegg ligger i tilknytning til tilliggende gater og gangforbindelser og krysser også 
flere steder gjennom planområdet som vist i kabelkart (under) fra Hafslund Nett Øst. 
Det ligger 4 nettstasjoner innenfor planområdet. Det foreligger ikke infrastruktur for fjernvarme. 
Se vedlegg Kabelkart, 06.11.2014, Hafslund Nett Øst.  
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Figur 10. Kabelkart.  
Rød linje – høypenningskabler. Røde firkanter – nettstasjoner. Blå linje - lavspenningskabler.  
 
Offentlig vei  
Planområdet omfatter (deler av) følgende offentlige veier: Fylkesveiene FV128 (Osloveien, Askimveien) og FV 
122 (Stasjonsgata) og de kommunale veiene Nordmyrveien, Wilses vei, Rolls vei, Heliveien, Sørmyrveien og 
Kirkeveien. Tunveien er nylig regulert til offentlig kommunal vei. 
 
6.14 Risiko og sårbarhet 
Grunnforhold. Områdestabilitet og skredfare 
Vedlagt rapport Overordnet geoteknisk vurdering, datert 31.01.2014, ble utarbeidet av Norconsult tidlig i 
planprosessen. Rapporten påpeker at det kan være store forekomster av kvikkleire/sprøbruddmateriale i grunnen. 
Det er små høydeforskjeller på tomta, og områdestabilitet er derfor ikke en relevant problemstilling for selve 
utbyggingsområdet. Iht. NVEs retningslinjer 2/2011 påpeker samme rapport at det er behov for å utføre 
grunnundersøkelser for å vurdere om det kan være skredfare i områdene syd og øst for planområdet. 
 
Flom  
Hyllibekken har i den senere tid vært utsatt for oversvømmelser og høy vannføring. Dette har gitt mindre 
materielle skader. Utskiftninger av kulverter er planlagt gjennomført våren 2015. Det vises til 
oversvømmelseskart, pkt 7.13 figur 15, som er hentet fra vedlagt rapport Hydraulisk modellering og tiltak mot 
oversvømmelse i Spydeberg sentrum. 
  
Trafikk 
Risiko for utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer vurderes ikke å 
utgjøre større risiko for området enn ved tilsvarende trafikksituasjoner. 
 
Grunnforurensing 
Det vises til uttalelser fra Spydeberg kommune som signaliserer at det ikke foreligger informasjon som tilsier at 
området har forurensning i grunnen. 
 
Høyspentanlegg 
Stråling fra nedgravd lav- og høyspentnett anses ikke å medføre en helsemessig risiko i dagens situasjon.  
 
Radon 
Det foreligger ingen kjente registreringer som tilsier at området skal være spesielt utsatt for høye 
strålingsverdier. Som det fremgår av aktsomhetskart fra NGU har området rundt Spydeberg moderat 
konsentrasjon av radon. Grunnen i området består av mektige marine avsetninger som gir begrenset 
permeabilitet i forhold til å transportere radongass. 
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Figur 11. Kartutsnitt: Radon, aktsomhetskart ( NGU-database)  
 

 

 

 
Nærhet til farlig anlegg / lagring av farlig stoff/spesialavfall  
Med henvisning til uttalelse fra Hobøl og Spydeberg Brannvesen utgjør dagens situasjon i Myra/TEBO-området 
ingen risiko, hverken med hensyn til redning, slukking, eller utilsiktede hendelser. 
 
Brannvannkapasitet 
Det er, i henhold til innspill i samrådsmøte, tilstrekkelig brannvannkapasitet i dagens situasjon. 
 
6.15 Privatrettslige bindinger 
 

Adresse  GNR/BNR  Bortfester  Fester  
Wilses vei 1  26/237  Interessentskapet 

Spydeberg Torv  
HEBO Eiendom 
AS/Spydeberg Varesenter AS 

Wilses vei 3  26/238 og 26/258  Interessentskapet 
Spydeberg Torv  

NAF Eiendom  

Wilses vei 3A (?)  26/239 og 29/88  Interessentskapet 
Spydeberg Torv  

Wilses vei 3 Eiendom AS  

Tabell 1. Oversikt over festekontrakter 
 
For 3 av byggene innenfor planområdet foreligger det festekontrakt og byggene eies av andre enn grunneier. 
Festeavtalene gjelder for 90 år fra de ble inngått i 1982. 
 
Det foreligger privatrettslig avtale mellom Lysetun Eiendom AS (29/91) og Sørby (29/93, 29/85). Avtalen sikrer 
rett på 55 p-plasser for Lysetun Eiendom AS på eiendommene 29/93, 29/85.  Avtalen er inngått for å 
tilfredsstille kommunens krav til parkeringsdekning tilknyttet 29/91. 
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7.   BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

7.1 Innledning  
 

 
Figur 12. Byromsgrep  
 
 
Plangrep og nedgradering av Osloveien/Askimveien  
Planforslaget legger opp til et langsgående byromsgrep der nytt torg (o_T1) etableres på østsiden av Stasjonsgata 
på TEBO-området. Det overordnede byrommet ligger vestvendt og går fra krysset Stasjonsgata/Wilses vei 
sørover over Myrakrysset, og avsluttes på Sørmyra der det etableres bypark (o_Park). Byrommet ligger med 
tydelig henvendelse mot Stasjonsgata og kobler seg til Kirkeveien i sør. Se figur 12. Osloveien/Askimveien 
nedgraderes til sentrumsgate og foreslås med nytt gatesnitt og med rundkjøringer i Myrakrysset og krysset 
Heliveien/Osloveien. 
I Osloveien/Askimveien etableres sykkelfelt, brede fortau og flere fotgjengeroverganger på veistrekningen 
innenfor planområdet.  
 
I løpet av planprosessen har det vært vurdert alternative byromsgrep: et sentralt torg på TEBO-området omsluttet 
av næring- og boligbebyggelse og et annet alternativ der torget etableres tilnærmet slik torget på TEBO er 
organisert i dag. Gjennom denne alternativsvurderingen fremstår grepet med nytt torg langs Stasjonsgata som det 
plangrepet som best ivaretar Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom og som best samvirker med 
nedgradering av Osloveien/Askimveien.  
 
Det har også vært drøftet ulike alternativer med hensyn til ny veigeometri og nedgradering av 
Osloveien/Askimveien, herunder ulike kryssløsninger, gangforbindelser og mulighet for nye adkomstveier. 
Planforslagets forslag til ny veigeometri og nye kryssløsninger er utarbeidet på bakgrunn av å skulle sikre god 
fremkommelighet både for biler, syklende og gående, trafikksikkerhet generelt og ikke minst at det visuelle 
gatebildet skal signalisere ankomsten til Spydeberg sentrum. 
Planforslaget foreslår fortau/gang- og sykkelforbindelser langs alle hovedadkomstveier innenfor planområdet og 
kulverten under Osloveien opprettholdes.  
Det legges opp til kollektivholdeplasser i Stasjonsgata og langs Osloveien med trafikksikre gangforbindelser til 
handelsområdet og til øvrig gang- og sykkelsystem.  Det vises til pkt 7.8 og 7.9 der nye trafikkløsninger 
beskrives. 
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Fortetting, utnyttelse, gjennomførbarhet, og fremtidig verdiskapning 
Det legges opp til høy utnyttelse i hele planområdet og det tillates byggehøyder på 5 etasjer med inntrukket 6. 
etasje. TEBO-området defineres som planområdets handelstyngdepunkt, mens Sørmyra og Nordmyra 
hovedsakelig tilrettelegges for bolig. 
 
Kommundelplanen tillater maksimalt 50 % økning av areal tilknyttet varehandel, beregnet ut fra dagens 
situasjon. Med estimert areal på 6900 m2 til varehandel i dagens situasjon gir dette en begrensning for samlet 
areal avsatt til varehandel i ny situasjon på ca 10 350 m2 BRA. Videre er det gitt signaler fra pågående 
kommuneplanprosess om tillatelse til utvikling av 400 boenheter innenfor planområdet.  Summen av tillatt areal 
tilknyttet varehandel og boligutbygging er vesentlig lavere en total BRA som tillates utbygd i dette planforslaget.  
Utvikling av Spydeberg sentrum beror i stor grad på private aktørers utviklingsinteresser og ved  
ved innsendelse til 1. gangsbehandling er fremtidig arealbehov tilknyttet bolig og næringsformål ikke endelig 
avklart.  Planens forslag om høy utnyttelse, byggehøyder på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje og et 
tilsynelatende stort «BRA-overskudd» er resultat av overordnede føringer om fortetting i sentrum og 
målsetningen om å ivareta økonomisk gjennomførbarhet for prosjekter innenfor alle felt på tross av svært 
utfordrende grunnforhold.   
 
Planforslaget stiller krav om detaljregulering av alle felt avsatt til byggeformål. Som en del av dette plankravet 
stilles det krav til ulike typer dokumentasjon som skal foreligge ved innsendelse av detaljreguleringene til 1. 
gangs behandling. Dokumentasjonskravet omfatter blant annet krav om redegjørelse av byggehøyders virkning 
på omkringliggende bebyggelse/situasjon. Dette kravet sikrer mulighet for vurdering av den til enhver tid 
aktuelle utbyggingssituasjonen i planområdet.. 
 
Dokumentasjon av samlet og helhetlig planlegging for felt S3-S8 
Som en del av plankravet stilles det også spesifikt krav til feltene S3- S8 om at det ved innsendelse til 1. gangs 
behandling skal vedlegges dokumentasjon på at fremtidig utnytting, kjøreadkomst og gang- og 
sykkelforbindelser for og innenfor  felt S2-S8 og felt o_T1 er helhetlig  ivaretatt, samt at intensjonene i 
kommunedelplan for sentrum 2012-24 er ivaretatt. 
Tilhørende dette dokumentasjonskravet skal det også vises hvordan etablering av parkeringshus og/eller 
parkeringskjeller i fremtiden kan erstatte bakkeparkering. 
Det stilles videre en rekke kvalitetskrav til utforming av felles uteoppholdsareal for bolig. 
 
Fremtidig verdiskaping og næringsutvikling 
Planforslagets forslag og stillingtagen til overordnet plangrep, fortetting, utnyttelse, gjennomførbarhet og 
kvalitetskrav begrunnes med intensjonen om å sikre fremtidig verdiskapning med hensyn til både næring- og 
boligutvikling. For Spydeberg i sin helhet er det vurdert som svært viktig at planforslaget balanserer kravene 
som sikrer kvalitet med målsetningen om at planområdet skal fremstår som attraktivt for aktuelle utviklere.  
 
Sentrumsutvikling. Estetisk utforming. Plassering av bebyggelse. 
Planforslaget stiller krav om at det ved all utbygging og forvaltning av de fysiske omgivelser, herunder landskap, 
skal legges vekt på estetikk, visuelle kvaliteter, og høy kvalitet i arkitektoniske utforming, detaljering og 
materialbruk.  Og det stilles krav om at all planlegging, utbygging og opparbeidelse innenfor planområdet skal 
ivareta visuell kontakt med og gode fysiske forbindelser for gående og syklende til den delen av Stasjonsgata 
som ligger utenfor planområdet. 
 
I reguleringsbestemmelsene stilles det konkrete krav til at bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (herunder veianlegg, torg, park, veiutstyr, vegetasjonsbruk og overvannshåndtering) skal gis en 
plassering, utforming, detaljering og materialbruk som ivaretar: 

- sentrumsutvikling innen for planområdet 
- nedgradering og omforming av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate 
- styrking av Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom ved fortetting av sentrumsfunksjoner og 

omforming av Stasjonsgata til sentrumsgate 
- omforming av Nordmyrveien til urban boliggate 

 
Planforslaget stiller krav om at inngangspartier til bolig skal etableres med tydelig henvendelse mot tilgrensende 
gate og gang- og sykkelforbindelser. I tillegg skal næringsbebyggelse gis en plassering og orientering som sikrer 
at alle inngangspartier kan etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for gående og syklende 
til/fra Stasjonsgata og/eller felt o_T1. Bebyggelse som grense til felt o_T1 skal ha inngang herfra. 
Det stilles krav om at forretninger, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting hovedsakelig etableres på 
gateplan med egne inngangspartier.  
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Ved planlegging og etablering av boliger skal bokvalitet med hensyn til støy, solforhold og tilgang til offentlige 
gangforbindelser vektlegges særskilt.  
 
Avbøtende støyskjermingstiltak skal inngå som en integrert og naturlig del av prosjektets øvrige arkitektoniske 
utforming. Innkjøring/nedkjøring til parkeringsanlegg og varelevering langs fasade skal gis en arkitektonisk 
utforming, detaljering og materialitet som harmonerer med øvrig bebyggelse innenfor samme felt.  
For garasje/parkeringshus tillates det ikke eksponert og åpen fasade mot gateplan og plassering av 
nedkjøringsramper til parkeringskjeller tillates ikke plassert utenfor bygning. 
 
Tekniske anlegg, med unntak av oppbygg for teknisk installasjon for heis og trapperom, tillates ikke på tak og 
skal legges i bygg. Oppbygg for heis og trapperom skal utformes i harmoni med bebyggelsen forøvrig.  
 
7.2 Reguleringsformål  
 

Felt Flateareal (m2) BRA (m2) 
BRA ihht T-1459 

%BRA 

B1 5216 13560 260 

B/A 1 5778 9245 160 

B/A 2 4272 5555 130 

B/A 3 5877 7640 130 

B/A 4 994 1290 130 

B/A 5 1179 1530 130 

S1 1580 4265 270 

S2 826 2480 300 

S3 10262 25655 250 

S4 3214 - - 

S5 1605 - - 

S6 4240 10600 250 

S7 2377 5945 250 

S8 3173 7935 250 

o_Torg 3305   

o_Park 1747   

o_Friområde 3954   

Tabell 2. Arealoversikt for utbyggingsområder                                         
 
7.3 Byggeformål   
I tråd med føringer gitt i overordnede planer stiller planforslaget krav om høy utnyttelse både for næring og 
bolig.  Det tillates byggehøyder på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. Avhengig av hvilke funksjoner som tillates 
innenfor det enkelte felt varierer tillatt maksgesims over ferdig opparbeidet terreng mellom 17,5m til 21,0m. 
Planforslaget legger, innenfor spesifiserte felt, til rette for større næringsbygg med bolig på tak. Innenfor felt 
avsatt hovedsakelig til boligformål er det planlagt for blokkbebyggelse. For alle felt gjelder krav om varierte 
byggehøyder. Grad av utnytting for det enkelte felt er oppført i tabell over, og varierer fra 130 % BRA til 300 % 
BRA. Utnyttelsene innenfor det enkelte felt avhenger av om det kun skal benyttes til byggeformål eller om det 
også må settes av andre formål i detaljreguleringsfasen. 
 
Etablering av kontor, forretning og offentlig og privat tjenesteyting tillates også innenfor felt B1 og felt B/A 1-
B/A 5. Det er viktig å sikre at næringsetablering her ikke motvirker planens intensjon om etablering av et 
tydelig, levende og attraktivt handelsområde ved bytorget (o_T1) og på TEBO-området. 
 
Planforslaget legger til rette for at bebyggelse oppføres nært opp til tilgrensende gater for med dette å skape 
opplevelsen av et tydelig sentrum med urban karakter. Fastsetting av byggegrenser følger opp dette. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at der byggegrenser ikke er markert i plankart så skal disse fastsettes i 
detaljregulering. 
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Med bakgrunn i utfordrende grunnforhold og overordnet ønske om å ivareta økonomisk gjennomførbarhet 
tillates oppføring av parkeringsanlegg i 1. etasje innenfor felt B1 og B/A 1-5, og deler av felt S3. De høye BRA-
tallene gjenspeiler dette.  
Det stilles krav om at utforming og plassering av parkeringsanlegg i 1. etasje skal vurderes med hensyn til dets 
virkning på omkringliggende offentlige plasser, gater og bebyggelse. 
 
Tidstypiske bygninger innenfor planområdet. 
Innenfor hvert av feltene B/A 1, B/A 3 og S7 står det tidstypiske mursteinsbygg oppført mellom 1947 og 1955. 
Med bakgrunn i bygningenes solide byggestil og tilforlatelige proporsjoner vurderes disse å tilføre visuell verdi 
ved fremtidig utvikling av planområdet.  
«Knapås» omfattes av felt B/A 1 og ligger i umiddelbar nærhet til Stasjonsgata. Som en del av sentrumsbildet 
vurderes næringsvirksomhet i dette bygget å være en funksjon som vil underbygge Stasjonsgata som Spydebergs 
offentlige byrom. 
«Lysetun» omfattes av felt S7 og ligger helt syd mot Askimveien, mens «Sørheim» ligger på sørsiden av 
Osloveien innenfor felt B/A 3. Begge byggene er godt synlige fra Osloveien/Askimveien og vurderes således å 
ha stor visuell verdi i sentrumsbildet.  
Med bakgrunn i utfordrende grunnforhold og overordnet målsetning om fortetting innenfor planområdet er 
fleksibiliteten ved utvikling av disse feltene vurdert å veie tyngre enn gevinsten ved bevaring av nevnte bygg. 
Det legges til rette for at alle 3 bygninger blir stående, men planforslaget stiller ikke krav om bevaring.  
 
Felt B1 
Felt B1 er regulert til boligbebyggelse og det tillates utbygging på 13 560 m2 BRA som tilsvarer en utnyttelse på 
260 % BRA. Med bakgrunn i feltets beliggenhet langs Osloveien/Askimveien vil parkeringsanlegg i 1. etasje 
fungere som støyskjerming.  
Full utbygging av bolig innenfor felt B1 forutsetter rivning av eksisterende bygningsmasse.  
Byggegrense mot Osloveien/Askimveien er 14 m fra midtlinje vei, mens formålsgrensen mellom felt B1 og 
samferdselsanlegg ligger nærmere vei, ca 2,75 m fra ytterkant av bredt fortau. I vedlagt gatesnitt for 
Osloveien/Askimveien er denne stripen innenfor felt B1 foreslått til overvannshåndtering for felt B1. 
Mot Nordmyrveien er byggegrense satt til 9 m fra midtlinje vei, 1 m innenfor formålsgrensen. Hensikten med 
dette er å legge til rette for at bebyggelse oppføres nært til fortau i tråd med overordet målsetning om urban 
boliggate i Nordmyrveien. I illustrasjonsplanen er det foreslått små plassdannelser langs fasaden mot 
Nordmyrveien. Dette er ikke regulert med bestemmelser, men bør videreføres for å skape variasjon i gateløpet.  
Byggegrense mellom B1 og S1 sammenfaller med formålsgrensen mellom disse to felt. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at planlegging og oppføring av bebyggelse innenfor felt B1 og felt S1 
skal gjøres på en slik måte at bebyggelse innenfor det enkelte felt ikke fører til ulemper for tilgrensende felt. 
Reguleringsbestemmelsene stiller også krav om at innkjøring til parkeringsanlegg for disse to feltene skal søkes 
løst i fellesskap. 
 
Felt S1 
Felt S1 er regulert til sentrumsformål og det tillates etablering av forretning, kontor, offentlig og privat 
tjenesteyting, bevertning og bolig. Feltet tillates utbygd med 4265 m2 BRA, som tilsvarer en utnyttelse på 270 % 
BRA. 1. og 2. etasje ligger godt til rette for etablering av varehandel og offentlig og privat tjenesteyting. I 
planforslagets illustrasjonsplan er 3. -5. etasje vist som bolig. Felt S1 er sikret bruksrett til ca 10 
parkeringsplasser langs Nordmyrveien. 
Bebyggelse innenfor felt S1 kan oppføres i formålsgrense med unntak mot sør, der skrå byggegrense er fastsatt 
for å sikre sammenheng mellom gangforbindelser på hver side av Stasjonsgata.  
Det stilles krav om at boligparkering skal skje i kjeller. Vedrørende byggegrense mot felt B1 vises det til 
redegjørelse av felt B1. 
 
Felt S2 
Felt S2 er regulert til sentrumsformål og skal i hovedsak benyttes til offentlig og privat tjenesteyting. Det tillates 
utbygging på 2480 m2 BRA, som tilsvarer en utnyttelse på 300 % BRA. I tråd med planforslagets intensjon om 
bedre annonsering av Spydeberg sentrum så foreslås felt S2, som ligger i umiddelbar nærhet til Myrakrysset, til 
hovedsakelig offentlig og privat tjenesteyting. Reguleringsbestemmelsene hindrer ikke etablering av kontor, 
bevertning og mindre forretningsvirksomhet. Utbygging av bolig tillates ikke.  Reguleringsbestemmelsene stiller 
krav om at bebyggelsen skal utformes som offentlig tilgjengelig og publikumsrettet signalbygg. Videre stilles det 
krav om at bebyggelsen skal gis en plassering og utforming som sikrer fysisk og visuell sammenheng mellom 
undergangen og felt o_T1. Et tydelig eksponert inngangsparti skal ligge mot nordvest for således å legge til rette 
for at bevegelse inn og ut av bygg skjer på nytt bytorg og godt synlig fra Stasjonsgata. Med bakgrunn i feltets 
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beliggenhet og tiltenkte funksjon i sentrumsbildet så stilles det i reguleringsbestemmelsene krav om at 
bebyggelsen ikke kan oppføres med tydelig bakside. 
Byggegrenser for felt S2 sammenfaller med formålsgrensene. 
 
Felt S3 og S6-S8 
Felt S3 og S6-S8 er regulert til sentrumsformål og representerer, sammen med felt S2, sentrumskjernen i 
planområdet. For alle felt tillates utbygging tilsvarende en utnyttelse på 250 % BRA og det vises til tabell over 
for oversikt over tillatt BRA.  
Her tillates etablering av forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, bolig og parkeringshus. Innenfor 
felt S3 tillates også bevertning. 
I egen bestemmelse som behandler lokalisering av næringsformål stilles det krav om at større 
dagligvareforretninger kun kan etableres innenfor felt S3, S6 og S7. 
Planforslaget legger opp til en stor andel bolig på tak.  
Avkjørsler fra Wilses vei til felt S4, via S3, er sikret i plankart. 
 
For felt S3 er byggegrense mot Stasjonsgata sammenfallende med formålsgrense.  
For felt S6 er byggegrense sammenfallende med sørlig og vestlig formålsgrensene. Mot nord ligger byggegrense 
fra 6-8,5 m innenfor formålsgrense. For felt S7 og S8, mot sør, gjelder byggegrense på 14m fra midtlinje vei i 
Osloveien/Askimveien. Der denne byggegrensen ligger utenfor formålsgrensene gjelder egen byggegrense som 
er sammenfallende med sørlig formålsgrense.  
 
Felt S4 og S5 
Felt S4 skal i hovedsak benyttes til felles parkeringsanlegg og adkomst til felt S2, S3 og S6. 
Felt S5 skal i hovedsak benyttes til felles parkering og adkomst til felt S2, S3, S4, S6, S7 og S8. Adkomst fra 
Rolls vei er således en videreføring av dagens adkomstsituasjon. 
Parkeringsplasser og adkomstveier skal planlegges og opparbeides med innslag av trær og annen vegetasjon. 
Innenfor felt S4 skal det etableres flere tverrgående trafikksikre gangforbindelser jf. illustrasjonsplanen. Disse 
gangforbindelsene skal ivareta overordnet intensjon om et levende sentrum og plassering av disse skal knytte seg 
til tilgrensende fortau, gang- og sykkelforbindelser og planlagte funksjoner innenfor tilgrensende felt. 
 
Felt B/A 1 
Felt B/A 1 er regulert til bebyggelse og anlegg og skal hovedsakelig planlegges for bolig. Det tillates utbygging 
på 9245 m2 BRA som tilsvarer en utnyttelse på 160 % BRA. 
Utbygging av boliger innenfor felt B/A 1 kan skje etappevis og krever således ikke rivning av all bebyggelse på 
samme tidspunkt.  
I detaljregulering av felt B/A 1 skal det settes av areal til gangforbindelse på nordsiden av Nordmyrveien, fra 
Stasjonsgata og frem til Hyllibekken. Eiendom som ligger utenfor planområdet, nord for felt B/A1, har i dagens 
situasjon adkomst fra Nordmyrveien via felt B/A 1 og denne skal opprettholdes og sikres i detaljreguleringsplan.  
Byggegrenser for felt B/A 1 skal fastsettes i detaljreguleringsplan, med unntak av situasjon i øst der byggegrense 
sammenfaller med formålsgrense. 
 
Felt B/A 2-5 
Felt B/A 2-5 er regulert til bebyggelse og anlegg og skal hovedsakelig planlegges for bolig. For alle felt tillates 
utbygging tilsvarende en utnyttelse på 130 % BRA. Det vises til tabell over for oversikt over tillatt BRA. 
Felt B/A 2-4 grenser til ny bypark (o_Park) og ved planlegging av bebyggelsen innenfor disse feltene må hensyn 
til skyggevirkning i forhold til parken, estetisk utforming og plassering på tomta spesielt hensyntas. Innenfor 
sørlig del av felt B/A 2 og B/A 3, som grenser til parken, er det fastsatt byggegrense på 4 meter. Innenfor nordlig 
del av felt B/A 3, som grenser til parken, tillates oppføring av bebyggelse i formålsgrenser mot park, dette for å 
underbygge overordnet plangrep som har til hensikt å skape fysiske og visuelle sammenhengen mellom 
nordsiden og sørsiden av Osloveien/Askimveien. 
 
Felt B/A 5 er i mange år fremover bundet opp av privatrettslig avtale der areal innenfor dette feltet skal 
disponeres til parkering. Felt B/A 5 er derfor vist som parkering i planforslagets illustrasjonsplan og 3D-
visulisering. Se også pkt 6.15 Privatrettslige bindinger. 
 
7.4 Lek/uteoppholdsareal, torg og friområde  
Planforslagets intensjon er å bryte ned Osloveien/Askimveien som barriere og løfte fram Stasjonsgata-
Kirkeveien som et samlet offentlig uterom med ulike funksjoner og kvaliteter. Dette offentlige uterommet skal 
bestå av torg i nord med bymessige kvaliteter. På torget planlegges plass for lek og opphold. Torget vil kunne 
romme offentlige arrangementer som juletrefest, 17.mai, konserter, skøytebane og liknende. Stasjonsgata 
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passerer torget i vest og det legges opp til kollektivholdeplasser her. Torget avsluttes med en grønn park som 
trapper seg ned til undergangen langs en bred trapp. Dette blir en bypark for opphold og et sted for å se og bli 
sett.  
 
Parken (o_Park) på sørsiden av undergangen styrkes i forhold til dagens situasjon og det etableres lekeplass og 
uformelle oppholdssteder. Egnet uteoppholdsareal i parken kan medregnes i felles uteoppholdsareal for B/A 2, 
B/A 3 og B/A 4. På denne måten sikrer man liv i parken. Parken skal være åpen for alle og reguleres som 
offentlig.  
Det legges opp til private arealer for boenheter med direkte tilgang til fellesareal for å øke bruk og 
eierskapsfølelse. Samtidig gir dette en buffer mellom fellesareal og private leiligheter.  
Boliger innenfor felt S3 er vist med sine uteoppholdsarealer på felles tak. Takhagene er tenkt med både grønne 
og harde flater, med sitteplasser og lekearealer. Egnet uteoppholdsareal på torget kan medregnes i felles 
uteoppholdsareal for S3. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal avsettes minimum 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet til 
felles bruk. Overbygd del av terrasser kan ikke medregnes. Felles uteoppholdsareal skal etableres på bakken og 
/eller på taket av næringsbygg/parkeringsanlegg. Felles uteoppholdsareal skal hovedsakelig være 
sammenhengende og ha en plassering som sikrer god tilgjengelighet fra/til boliger. 
Felles uteoppholdsareal skal utformes og tilrettelegges med tanke på lek for store og små barn og skal beplantes, 
helst også med trær. 
 
Arealene rundt Hyllibekken er sikret som offentlig friområde i plankart. Rekkefølgekrav sikrer opparbeidelse av 
gangvei langs Hyllibekken i forbindelse med utbygging av felt B1. Gangveien går fra Osloveien til 
Nordmyrveien og knytter seg på eksisterende tursti som går nordover.  
 
7.5 Barn og unge  
Planforslaget legger til rette for fotgjengeroverganger over alle trafikkerte veier/gater innenfor planområdet. Det 
legges opp til sammenhengende og oversiktlige gang- og sykkelforbindelser og undergangen mellom sentrum og 
Kirkeveien styrkes og nye fortau opparbeides. På torget og i parken sør for undergangen planlegges plasser for 
lek og opphold. Det vises til beskrivelse over. 
 
7.6 Universell utforming 
Offentlige utearealer skal utformes med universell utforming og stigning 1:20 så langt dette er mulig. 
Undergangen fra sentrum til Kirkeveien skal etableres med universell utforming. Atkomst fra nordlig side av 
undergang til torget i sentrum bør sikres med en offentlig tilgjengelig heis. Dette er imidlertid ikke satt som krav 
i bestemmelsene. 
 
7.7 Parkering  
Bilparkering 
Det stilles krav om at parkering for bolig innenfor felt avsatt til sentrumsformål etableres i parkeringskjeller, 
med unntak av østre del av felt S3 der det tillates parkeringsanlegg i 1. etasje. Det stilles krav om at en slik 
parkeringsløsning innenfor felt S3 skal etableres delvis under, eller under, ferdig etablert terreng (gateplan) i 
Wilses vei og Rolls vei, og skal etableres og utformes på en slik måte at det ikke er til hinder for gode 
gangforbindelser mellom bolig og gateplan. 
 
Det legges til rette for etablering av felles parkeringsanlegg på bakken innenfor felt S4 som betjener lokale 
forretninger. Plankravet i reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det ved innsendelse av reguleringsplaner 
til 1. gangs behandling skal legges ved dokumentasjon på hvordan etablering av parkeringshus og/eller 
parkeringskjeller i fremtiden kan erstatte bakkeparkering. 
 
Det etableres parkering på bakkeplan innenfor areal avsatt til parkering i plankart, nord for felt S1. Disse skal 
disponeres av næringsvirksomhet innenfor felt S1. 
 
For felt B1 og feltene B/A 1- 5 stilles det ikke krav til at parkeringsanlegg skal legges under bakken og således 
tillates etablering av parkeringsanlegg i 1. etasje.  
Det stilles krav om at innkjøring til parkeringsanlegg skal gis arkitektonisk utforming, detaljering og materialitet 
som harmonerer med øvrig bebyggelse innenfor samme felt.  
Garasje/parkeringshus/parkeringsanlegg skal ikke ha eksponert og åpen fasade mot gate. 
Nedkjøringsramper til parkeringskjeller tillates ikke plassert utenfor bygning.  
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Krav til antall parkeringsplasser for bil: 

 
Formål 

 
Grunnlag pr. parkeringsplass 

 
Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,0 
Forretning  100 m2 BRA  min - maks 

1,5 - 5,0 
Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA min - maks 

1,0 - 2,0 
Tabell 3. Parkeringskrav for bil                                       
 
Reguleringsbestemmelsene åpner for reduksjon av parkeringskrav der boenheter er tiltenkt brukergrupper med 
lavt parkeringsbehov. 
 
Det stilles krav om at minst 5 % av plassene innenfor hvert felt skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig 
egnet for forflytningshemmede.  
 
Minst 20 % av parkeringsplassene innenfor hvert felt skal etableres med lader for ladbar motorvogn. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal etableres tilstrekkelig strømkapasitet slik at antall 
parkeringsplasser med ladepunkt på sikt kan økes.  Minimumskravet til hvor stor andel av totalt antall 
parkeringsplasser innenfor aktuelle felt som på sikt skal kunne etableres med ladepunk skal fastsettes i 
detaljreguleringsplan.  
 
Sykkelparkering 
For alle felt legges det opp til at sykkelparkering fordeles på areal i bod og utendørs under tak. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det innenfor alle felt og alle formål skal legges til rette for lett 
tilgjengelig sykkelparkering nært inngangspartier. 
Innenfor felt o_Torg stilles det krav om etablering av 20 plasser til sykkelparkering.  
 
Krav til antall parkeringsplasser for sykkel: 
 
Formål  Grunnlag pr. parkeringsplass 

 
Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,5 

Forretning  100 m2 BRA Min 1,5 

Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA Min 1,5 

Tabell 4. Parkeringskrav for sykkel                                      
 
7.8 Trafikkareal 
Planforslaget omfatter oppstramming av alt samferdselsanlegg innenfor planområdet og de største endringene i 
forhold til dagens situasjon er gjort i forbindelse med endring av kryssløsninger og nedgradering av 
Osloveien/Askimveien.  
 
Trafikkvekst 
Det vises til vedlagt Trafikkvurdering, utarbeidet av Asplan Viak, der beregningsgrunnlag for trafikkvekst er 
presentert. 

Med utgangspunkt i foreliggende informasjon om tillatt utbygging av bolig og varehandel er biltrafikkveksten 
til-fra Spydeberg sentrum i fremtidig situasjon beregnet til 2.980 ÅDT.  
Trafikkveksten fra planlagt utbygging blir størst i Stasjonsgata syd, med 1850 ÅDT, mens Osloveien vest får en 
beregnet trafikkvekst på 1140 ÅDT. I Rolls vei er det lagt til grunn at trafikk fra øst til planlagt utbygging ved 
Wilses vei svinger inn i Rolls vei, mens all trafikk mot øst fra dette området kjører ut via Stasjonsgata. 
Forutsetningen for dette er minirundkjøring i krysset med Stasjonsgata, som gir god kapasitet for 
venstresvingende trafikk. 
 
Nedgradering og nye kryssløsninger i Osloveien/Askimveien 
Osloveien/Askimveien foreslås med nedsenket midtrabatt på 2 m, kjørefelt på til sammen 6 m, sykkelfelt på 1,5 
m, annenveggrunn – grøntareal (grønnstruktur og snøopplag) og bredt fortau på 4m. Det er i plankart markert 
byggegrense på 14m fra midtlinje vei. 
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Osloveien/Askimveien foreslås med minirundkjøringer med diameter 20 m i kryssene med Stasjonsgata og 
Heliveien. Minirundkjøringene har et felt i alle tilfartene og gangfelt over alle vegarmene. Sentraløya er 
overkjørbar for store kjøretøy, men forutsettes å ha en lav kant med 2-3 cm vis mot sirkulasjonsarealet. Denne 
vil være avvisende for små biler, men kan lett krysses av busser og lastebiler.  
Annen veggrunn – teknisk anlegg i plankartet, som ligger utenfor kjørearealet ved rundkjøringene, representerer 
overkjørbare trafikkarealer for store kjøretøy. Dette arealet må ha et dekke som gjør at det er avvisende for biler 
som ikke har behov for ekstra plass. Dette tilsier en kantsteinsvis på 3-4 cm og et grovt dekke som er ubehagelig 
for små biler.  

Med minirundkjøring i krysset med Heliveien kan dette krysset også ha en 4. vegarm inn til handelsområdet på 
nordsiden av Osloveien. En vegarm her vil avlaste Stasjonsgata slik at begge minirundkjøringene i Osloveien 
kan få tilnærmet samme belastning. For ikke å få for høy belastning kan det kun være avkjøring til nordsiden fra 
minirundkjøringen i Heliveien. Denne avkjørselen er kun regulert i plankart med pil. 

I krysset Askimveien/Rolls vei er dagens kryssløsning og vikepliktsregler beholdt, men veigeometrien er 
strammet opp. 

Kryssene Stasjonsgata/Nordmyrveien, Stasjonsgata/Wilses vei og Wilses vei/Rolls vei er dimensjonert for større 
kjøretøy og for kjøremåte C ihht Statens vegvesens håndbok 263.  En slik kjøremåte forutsetter at kjøretøy kan 
bruke hele kjørebanebredden både i den veg/gate kjøretøyet svinger ut fra og i den veg/gate kjøretøyet svinger 
inn i.  

 
Vurdering av fremtidig situasjon med videreføring av dagens kryssløsninger i Osloveien/Askimveien 
Fremtidig situasjon, der dagens kryssløsning og vikepliktsregler beholdes, er også vurdert. I kryss med 
Stasjonsgata er det regnet med gangfelt over Stasjonsgata i forlengelse av gang-/sykkelveien langs Osloveien. I 
kryss med Heliveien er det regnet med gangfelt over Osloveien rett vest for krysset. På disse gangfeltene har 
biltrafikken også vikeplikt for gående på gangfeltene.  

Stasjonsgata får meget høy belastning på tilfarten mot Osloveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,43, 
forsinkelse på 240 sekunder pr bil og 450 meter bilkø. Krysset blir dermed sterkt overbelastet og klarer ikke 
trafikkavviklingen med beregnet trafikkvekst til-fra Spydeberg sentrum. 

Heliveien får også for stor belastning på tilfarten mot Osloveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,04, 
forsinkelse på 54 sekunder pr bil og 120 meter bilkø. Krysset er dermed overbelastet og klarer ikke 
trafikkavviklingen med beregnet trafikkvekst til-fra Spydeberg sentrum. 

Rolls vei får vesentlig lavere belastning, med beregnet kapasitetsutnyttelser på 0,26-0,39, forsinkelse på 1-16 
sekunder pr bil og 0-11 meter bilkø. Krysset har med dette god trafikkavvikling 
 
7.9 Kollektivholdeplasser 
Dagens areal avsatt til kollektivholdeplasser reguleres til sentrumsformål.  
Planforslaget legger opp til etablering av 6 nye kollektivholdeplasser tilsvarende innspill fra ØKT.  
I plankart er det avsatt areal til 3 kollektivholdeplasser langs østsiden av Stasjonsgata mot felt o_T1, 2 
kollektivholdeplasser på nordsiden av Osloveien mot felt S6, 1 kollektivholdeplass på sørsiden av Osloveien 
nord for felt B/A 2 og B/A 4 og 1 kollektivholdeplass i kjørebane i Stasjonsgata i sørgående retning mellom 
kryssene Stasjonsgata/Wilses vei og Stasjonsgata/Nordmyrveien.  
En slik disponering sikrer trafikksikre gangforbindelser til/fra sentrumsområde og mellom holdeplassene.  
 
7.10 Støytiltak 
Det vises til Støyutredning tettstedsutvikling Spydeberg, datert 05.03.2015, utarbeidet av Asplan Viak. 
Hensikten med rapportens støyberegninger er å dokumentere utendørs støyforhold som grunnlag for å vurdere 
områdets egnethet for utbygging av ny støyfølsom bebyggelse.  
Det er beregnet støy for prognosesituasjon med fremskrevet trafikkmengde tilsvarende år 2025. Utførte 
støyberegninger er gjort på et tidlig stadium i planprosessen, i tråd med anbefalinger i kommunedelplanen, og 
dokumenterer tidligfase støyberegninger for 3 skisserte prosjekter innenfor planområdet.  Som det fremgår av 
utførte beregninger blir deler av nye bygningers fasader liggende innenfor støysonene og støyreduserende tiltak 
for å begrense vegtrafikkstøy er aktuelt.  
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I forbindelse med planprosessens drøfting av reduksjon av fartsgrensen i Osloveien/Askimveien gjengis følgende 
vurdering fra ovennevnte Støyutredning: «40 km/t istedenfor 50 km/t for Osloveien gir ca. 2 dB lavere støynivå 
(Lden) for bebyggelsen med fasade mot veg. Se figurer under. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Støysonekart fra vedlagt 
Støyvurdering med skisser til fremtidig 
bebyggelse innenfor utvalgte felt. 
Fartsgrense 50 km/t 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Støysonekart fra vedlagt 
Støyvurdering med skisser til fremtidig 
bebyggelse innenfor utvalgte felt. 
Fartsgrense 40 km/t 
 

Beregningene viser at boligutbygging innenfor planområdet er gjennomførbart forutsatt at tilfredsstillende 
støyforhold for uteoppholdsarealer sikres og at det i videre planlegging tas hensyn til støyforholdene slik at man 
ender opp med planløsninger som er realiserbare mht. stille side og tilgang på vindu mot stille side for 
tilstrekkelig andel støyfølsomme oppholdsrom. 
Det vises til reguleringsbestemmelsene der det, i tråd med rapportens anbefalinger, er satt egne 
støybestemmelser for uteoppholdsareal, etablering og utforming av støyskjerming og minimumskrav til nye 
boenheter med hensyn til antall rom til støyfølsom bruk med vindu mot stille side.  
Avvik fra T-1442/2012 legges til grunn med bakgrunn i at planområdet er satt av til sentrumsformål i overordnet 
plan. 
Under vilkår for gjennomføring stilles det krav om at støyskjerming skal være ferdigstilt før det kan gis 
ferdigattest. 
 
7.11 Renovasjon 
Fastsetting av areal og spesifisering av bestemmelser tilknyttet avfallshåndtering skal sikres i 
detaljreguleringsplan. I reguleringsbestemmelsene tilhørende denne områdeplanen stilles det krav om at det ved 
innsendelse av detaljregulering til 1. gangs behandling legges ved plan for renovasjonsløsning som dokumentere 
plassering av renovasjonsutstyret, type løsninger og framkommelighet for renovasjonsbiler. Det stilles videre 
krav om at planen skal utarbeides i samråd med og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS.  
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7.12 Energiforsyning 
Planforslaget følger opp Spydeberg kommune sin ambisjon om å være i front med smarte og bærekraftige 
løsninger innen energi, IT og klima.  
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om det ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal vurderes og 
tilstrebes tilretteleggelse for nye energieffektive løsninger, distribuert energiproduksjon, eller tilsvarende som 
Smart Energy konseptet i Spydeberg kommune åpner for. Og det stilles krav om at energiforsyning skal 
planlegges i tråd med de til en hver tid gjeldende føringer i Spydeberg kommune. 
 
7.13 Risiko og sårbarhet  
 
Områdestabilitet og skredfare 
Det vises sammendrag i vedlagt rapport Vurdering av områdestabilitet, datert 02.02.2015, utarbeidet av 
Norconsult: 
 
I store deler av planområdet kan skredfare utelukkes på grunn av små høydeforskjeller og liten terrenghelning. 
Ned mot bekken i vest er det imidlertid høydeforskjeller som tilsier at det potensielt kan være skredfare. Her er 
det utført stabilitetsberegninger og konkludert med at sikkerheten er tilstrekkelig iht. 
NVEs retningslinjer. To områder utenfor selve planområdet er også vurdert, ettersom skred her vil kunne få 
konsekvenser i planområdet. Dette gjelder skråningene opp mot Løken i sør og mot Grini i øst. I førstnevnte 
skråning ble det ikke påvist sprøbruddmateriale, og derfor konkludert med at det ikke er fare for skred som kan 
få konsekvenser i planområdet. I skråningen opp mot Grini ble det påvist sprøbruddmateriale. Her er det utført 
stabilitetsberegninger og konkludert med at sikkerheten er tilstrekkelig iht. NVEs retningslinjer. 
 
Basert på utførte grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er det konkludert med at området har 
tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er ingen tidligere kartlagte faresoner for kvikkleire 
i området, og det er ikke identifisert nye faresoner som skal meldes inn til NVE. Rapporten er begrenset til 
vurdering av områdestabilitet/skredfare. Stabilitet ved eventuelle utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i 
detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge av peleramming og lignende må også ivaretas i 
detaljprosjekteringen. 
 
Flom 
Inntil det foreligger dokumentasjon på gjennomført utskiftning av kulverter er faresone-flom (H320) vist med 
avgrensing i henhold til oversvømmelseskart for dagens situasjon i forhold til 200-årsflom (figur 15 A) pluss 0,5 
m ihht krav fra NVE. Når det foreligger dokumentasjon på at utskiftninger av kulvert er gjennomført kan 
faresone-flom justeres ihht figur 15 B. Faresonen vil da ikke berøre felt B1.  

Reguleringsbestemmelser forbyr, med unntak av etablering av gangvei, bygging i markert faresone og det stilles 
generelt krav om geoteknisk prosjektering for alle tiltak innenfor planområdet. 

Oversvømmelseskart vist i figur 15 A og B er utarbeidet av Multiconsult og følger vedlagt rapport Hydraulisk 
modellering og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum, datert 25.06.13.  
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A: Dagens situasjon  B: Etter utskiftning av kulverter 
Figur 15. Oversvømmelseskart A og B. Blått polygon viser utbredelsen av oversvømte arealer ved 200-årsflom. 
 
 
 
Høyspentanlegg 
Høyspentanlegg, herunder høyspentkabler og nettstasjoner, er markert med faresone – høyspenningsanlegg 
(H370) i plankart. Faresonen er, i henholdt til innspill fra Hafslund Nett Øst, vist med byggegrense på 2 m fra 
senter kabelanlegg og 5 m rundt alle nettstasjoner. 
Kabler i grunn medfører at det er påkrevd med kabelpåvisning før igangsetting av fremtidige gravearbeider.  
 
Brannvannkapasitet 
Som en del av plankravet stilles det krav om at det skal foreligge plan for brannvannstilgang (brannhydranter), 
adkomstforhold og oppstillingsplasser for brann og redningstjeneste. Planlegging av brann og beredskap skal 
følge de til en hver tid gjeldende veiledere som det stilles krav om i Spydeberg kommune. 
Planen skal godkjennes av Hobøl og Spydeberg Brannvesen og Spydeberg kommune (Virksomhet eiendom og 
teknisk drift). 
 
 
7.14 Utbyggingsrekkefølge  
Planforslaget stiller ikke krav til en bestemt utbyggingsrekkefølge.  
 
 
8.    KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 
8.1 Overordnede planer og vedtak 
 
Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) (Sentrumsplanen) 
Planforslaget vurderes å være i tråd med Kommunedelplan for sentrum (2012-2024). Nedgradering av 
Osloveien/Askimveien til sentrumsgata er sikret gjennom regulering av nytt bymessig gatesnitt.  Ny veigeometri 
omfatter også at dagens kryss for Osloveien/Stasjonsgata og Osloveien/Heliveien omformes til rundkjøring. Nye 
rundkjøringer er vurdert som eneste mulige kryssløsning hvis målsetninger er å sikre tilfredsstillende 
trafikksikkerhet og en trafikkavvikling som sikrer god tilgjengelighet for hele tettstedet Spydeberg.  
Kommunedelplanen foreslår mulighet for rundkjøring i krysset Rolls vei/Askimveien (i øst) og ved Hyllibekken 
(i vest). Bakgrunnen for dette forslaget ligger i ønsket om å etablere tydelige portaler ved innkjøring til 
Spydeberg sentrum. Med bakgrunn i kapasitetsvurderinger av dagens T-kryss for Osloveien/Stasjonsgata og 
Osloveien/Heliveien, som viser seg ikke å være tilstrekkelig i dagens situasjon, foreslås her at omforming av 
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disse kryssene prioriteres og omformes til rundkjøringer. Veistrekningen mellom krysset Rolls vei/Askimveien 
og Helibekken foreslås med nytt symmetrisk gatesnitt med sykkelfelt, trerekker og bredt fortau. Dette vurderes 
som et godt alternativ for markering av Spydeberg sentrum. 
 
I tråd med føringer i overordnet plan legges det til rette for at bebyggelsen trekkes nærmere gater og at 
konsentrasjon av sentrumsfunksjoner prioriteres langs Stasjonsgata. Dette er sikret med bestemmelser. For alle 
felt avsatt til sentrumsformål stilles det krav om at næringsvirksomhet hovedsakelig skal legges i 1. etasje og at 
boliger etableres i etasjene over. Reguleringsbestemmelsene stiller videre krav om at TEBO- området skal 
prioriteres som handelstyngdepunkt. 
Det åpnes for boliger innenfor tilnærmet alle felt. Ved planlegging og etablering av boliger stilles det krav om at 
bokvalitet med hensyn til støy, solforhold og tilgang til offentlige gangforbindelser skal vektlegges særskilt.  
Det stilles også krav om at det skal foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer 
tilfredsstillende støyforhold for alle boenheter og for tilhørende uteoppholdsareal.  
 
Det er i plankart avsatt areal til offentlig torg, park og friområde. Disse områdene får direkte tilknytning til 
omfattende nett av gang- og sykkelforbindelser.  
Kontakten mellom Kirkeveien, Myrakrysset og øvrig del av sentrum ivaretas ved etablering av offentlig park og 
torg, med tilhørende gang- og sykkelforbindelser.  
 
Kommentarer til temaer som er vektlagt i kommunedelplanen: 
 
- Det etableres nytt langsgående bytorg på vestsiden av Stasjonsgata. Et slikt grep vurderes å legge godt til 

rette for at Stasjonsgata skal fremstå som Spydebergs sentrale byrom. I reguleringsbestemmelsene stilles 
flere krav som vurderes å ivareta intensjonene om et aktivt og levende sentrum. 

- Planforslaget sikrer offentlig torg og park og et utstrakt kommunikasjonsnett for gående og syklende. 
Videre stiller reguleringsbestemmelser krav om at næringsbygg skal gis en plassering og orientering som 
sikrer at alle inngangspartier kan etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for gående og 
syklende til/fra Stasjonsgata og/eller felt o_T1. Det stilles krav om at bebyggelse som grenser til felt o_T1 
skal ha inngang herfra og at forretninger, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting hovedsakelig skal 
etableres på gateplan og bør etableres med egne inngangspartier. Det stilles også krav til at inngangspartier 
til bolig skal etableres med tydelig henvendelse mot tilgrensende gate og gang- og sykkelforbindelser. 
Planforslaget vurderes således å legge godt til rette for utvikling av små og store møteplasser på torg, i 
park, langs gang- og sykkelforbindelser og i tilknytning til næring og boligbebyggelse. Planforslaget 
vurderes også å forbedre tilgjengeligheten til ny og eksisterende grønnstruktur i og utenfor planområdet. 

- Etablering av et offentlig byrom på tvers av Osloveien vurderes som en hensiktsmessig markering og 
annonsering av ankomsten til Spydeberg sentrum. Dette grepet, sammen med nytt gatesnitt, bryter ned det 
som i dag oppleves som en markant barriere. Felt S2, som ligger i umiddelbar nærhet til Osloveien, 
Myrakrysset og nytt bytorg, skal utformes som signalbygg og vil ytterligere understreke ankomsten til 
Spydeberg og medvirke til opplevelsen av et aktivt, inkluderende og levende sentrum.  

 
Med utgangspunkt i at kvalitetskrav følges opp, spesielt med hensyn til skyggevirkning, estetisk utforming og 
bygningers plassering og henvendelse til det offentlige rom så vurderes planforslaget å ha positive konsekvenser 
for Spydeberg som helhet.  
 
Planforslaget stiller krav om at parkering for bolig innenfor felt S1 og S3-S8, med unntak av østre del av felt S3,  
skal løses i parkeringskjeller. Øvrig parkering tillattes etablert på bakken og planforslaget er sålede kun delvis i 
tråd med kommunedelplanen som gir føringer om at parkering i området fortrinnsvis skal skje som 
kjellerparkering. 
 
Kommuneplan for Spydeberg (2007-2020) 
Planforslaget vurderes å følge opp kommuneplanens visjon Miljøkommunen Spydeberg.  
  
Planforslaget legger opp til høy arealutnyttelse innenfor arealer som ikke berører dyrket mark, det legges til rette 
for etablering av næring og bolig i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud og det tillates en funksjonsmiks som 
sikrer at boliger etableres i umiddelbar nærhet til nødvendige sentrumsfunksjoner.  
Videre sikrer plankart og bestemmelser etablering av private og offentlige uteoppholdsområder og et 
sammenhengende system av trafikksikre gang- og sykkelforbindelser med tilkobling til eksisterende gang- og 
sykkelforbindelser og friområder. Kvalitet ved felles uteoppholdsareal for boliger er sikret i egne bestemmelser  
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Plankart og reguleringsbestemmelser er utformet spesielt med tanke på å sikre at planområdet fremstår attraktivt 
for både nærings- og boligutviklere. Det vises her til redegjørelse tidligere i denne planbeskrivelsen.  
 
Med utgangspunkt i de forhold som kan styres gjennom en områdeplan vurderes planforslaget å legge godt til 
rette for at Spydeberg skal fremstå som «det gode sted». På torg, i parken og på fortau er det tenkt etablert små 
uformelle møteplasser i form av benker og på torget og i parken foreslås vannspeil og lekeplasser. Torget er 
planlagt som den offentlige «kjernen» i planområdet. «Juletreplass» er sikret med bestemmelse. Lokalisering av 
Spydebergs tusenårs-sted er ikke regulert med egen bestemmelse, men tillates etablert her. 
Planforslaget overordnede plangrep (beskrevet tidligere) vurderes å legge godt til rette for et levende, attraktivt 
og trygt sentrum som vil oppstå i møtet mellom næringsvirksomhet, attraktive boligområder, offentlige 
funksjoner og store og små offentlige møteplasser (torg, park og gang- og sykkelforbindelser).  
 
Det vises for øvrig til redegjørelse av planforslagets forhold til kommunedelplanen.  
 
Østfold mot 2050 
Planforslaget vurderes å følge opp og videreføre målsetninger og strategier i fylkesplanen Østfold mot 2050. 
Det vises til redegjørelse av planforslaget samt beskrivelse av planforslagets forhold til overordnet 
kommunedelplan og kommuneplan (over). 
  
En av områdeplanens oppgaver er å ivareta ulike gruppers interesser på en slik måte at prinsippet om bærekraftig 
utvikling ivaretas, både innenfor planområdet, for Spydeberg som tettsted og i den store sammenhengen. 
Overordnet plangrep vurderes å ivareta dette hensyn da planforslaget inneholder løsninger som sikrer folkehelse, 
verdiskapning og klimavennlig utvikling.    
 
Etablering av infrastruktur for fjernvarme i Spydeberg i nærmeste fremtid er vurdert som lite sannsynlig. 
Vedrørende energiforsyning og energibruk så er alle fremtidige utbyggingsprosjekter innenfor planområdet 
underlagt de til en hver tid gjeldende krav i teknisk forskrift (TEK10). 
 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget vurderes å være i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
Det vises til redegjørelser over av planforslagets forhold til overordnede planer. 
 
8.2 Eksisterende reguleringsplaner 
Planforslaget legger opp til generelt høyere utnyttelse og andre typer formålsmiks enn hva som er oppført i 
eksisterende reguleringsplaner innenfor planområdet.  
Gjennom plankart og reguleringsbestemmelser sikrer planforslaget mulighet for utvikling av arealer innenfor 
planområdet som er i tråd med grunneieres interesser. 
Planforslaget vurderes å ikke legge negative føringer for tilgrensende reguleringsplaner. 
 
8.3 Estetikk  
Bebyggelse på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje vil representere et nytt innslag i Spydeberg sentrum og vil i stor 
grad forandre «bybildet». Med utgangspunkt i målsetningen om et levende og tydelig sentrum vurderes en slik 
fortetting å ha positive virkning fordi opplevelsen av bevege seg i et sentrum blir sterkere og når sentrum 
fremstår mer markant. Planforslaget innebærer også en «opprydning» i arealbrukssammenheng gjennom 
oppstramming av trafikkareal og etablering av torg, park og gang- og sykkelforbindelser. Planforslaget vurderes, 
med bakgrunn i disse tiltakene, å skape hyggeligere og tryggere steder og med dette legge til rette for at 
Spydeberg og planområdet fremstår som «det gode sted». 
Planforslaget forsterker Stasjonsgata og gjenskaper den fysiske og opplevelsesmessige kontakten mellom 
Sørmyra og øvrig del av sentrum.  Planforslaget vurderes med dette å fremheve Stasjonsgata/Kirkeveien som 
hovedakse slik det var før Fv128 delte nord-sør-forbindelsen i to. 
 
Høye bygg og fortettingen vil kunne oppfattes som fremmed i Spydeberg da nye prosjekter vil stå i kontrast til 
dagens relativt lave og spredte bebyggelse.  
 
Planforslaget reguleringsbestemmelser vurderes å sikre høy kvalitet ved planlegging og etablering fremtidige 
prosjekter innenfor planområdet. 
  
8.4 Konsekvenser for naboer 
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Tilgrensende boligområder vil få endret utsikt. Foreslåtte utnyttelser og byggehøyder vil naturligvis medføre 
mindre grad av utsikt, mulighet for innsyn og skyggevirkning. Utbygging av næringsvirksomhet og 
boligbebyggelse vil medføre økt trafikkstøy. I forbindelse med detaljreguleringsplaner stilles det derfor en rekke 
dokumentasjonskrav for med dette å sikre at virkningene av de aktuelle byggeprosjekter kan vurderes. 
 
Med bakgrunn i beskrivelser av hvordan planforslaget legger til rette for bedre trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling, opprydding i arealbrukssammenheng og en omfattende tilrettelegging av møteplasser og gang- 
og sykkelforbindelser så vurderes planforslaget totalt sett å ha positive konsekvenser for naboer. 
 
8.5 Trafikk- og parkeringsforhold  
Trafikkvurderingen viser at videreføring av dagens T-kryss i Osloveien/Askimveien ikke er gjennomførbart med 
hensyn til den utvikling av bolig og varehandel som forventes i området. Samme trafikkvurdering konkluderer 
med at omforming av kryssene Osloveien/Stasjonsgata og Osloveien/Heliveien til minirundkjøringene vil gi 
gode avviklingsforhold i begge kryssene, med små forsinkelser for trafikken på alle vegarmene. Omforming av 
kryss til minirundkjøringer representerer et veisystem som vil betjene hele tettstedet Spydeberg og ikke kun 
trafikk i Osloveien/Askimveien. Med to minirundkjøringer vil en også få redusert hastigheten på biltrafikken 
gjennom tettstedet noe som vil gi sikre gangkryssinger på gangfeltene. 
Gangfelt over alle vegarmene vil gi en betraktelig forbedring i forhold til dagens situasjon med hensyn til 
trafikksikkerhet og generell tilgjengelighet i området for myke trafikanter. Med mulighet for kryssing over alle 
vegarmer gir dette en situasjon som ikke legger opp til omveier for kryssing av trafikkareal. Dette sammen med 
opprettholdelse av dagens undergang vurderes å ivareta tilgjengelighet for bevegelseshemmede betraktelige 
bedre enn i dagens situasjon. 
 
 
Rundkjøringer har vesentlig lavere ulykkesrisiko enn vikepliktkryss (og signalkryss). I et vikepliktsregulerte T-
kryss med mye ulykker kan en rundkjøring redusere personskadeulykker med 32 %. Rundkjøringer i kryssene 
med Stasjonsgata og Heliveien vil da ha flere roller. 

 Rundkjøringer vil gi god trafikkavvikling i de to kryssene  
 Rundkjøringer vil dempe trafikkhastigheten i Osloveien og Askimveien gjennom sentrum 
 Rundkjøringer vil gi færrest ulykker med personskade i de to kryssene  

I motsetning til dagens situasjon er det i planforslaget avsatt areal i plankart til sykkelfelt i begge kjøreretninger i 
Osloveien/Askimveien. Dette medfører trafikksikker innkjøring til eller gjennomkjøring i planområdet.  

Rundkjøringer, sykkelfelt, bredt fortau på begge sider av vegen og generell oppstramming av veigeometrien 
vurderes som opplevelsesmessig/mentalt viktige fartsreduserende tiltak. 

Planforslagets minimum og maksimumskrav til bilparkering tilknyttet næring vurderes å være godt tilpasset 
dagens vaner og forventet behov. Det legges opp til relativt høy parkeringsdekning tilknyttet varehandel, men 
foreslåtte krav vurderes å være avgjørende for at planområdet skal fremstå som attraktivt for næringsutviklere. 
Det åpnes for at slik parkering kan løses i fellesanlegg. Dette vurderes som positivt slik løsning åpner for 
sambruk. Planforslaget stiller videre krav til relativt høy parkeringsdekning for boliger, men åpner samtidig for 
at parkeringskravet kan nedjusteres ved detaljregulering dersom behovet for parkering viser seg å være lavt.   

8.6 Kulturminner  
Planforslaget påvirker ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer. 
 
8.7 Friluftsaktivitet, naturområder. 
Det vises til vedlagt Møteprotokoll for Formannskapet, 04.06.2013 som omfatter vedtak om at Spydeberg 
kommune er innstilt på å selge del av Nesparken, GNR/BNR 26/9 som tilleggsareal til Indre Eiendom AS 
dersom denne områdeplanen legger til rette for dette. Planforslaget legger til rette for et slikt salg. Planforslaget 
beslaglegger utover dette ingen eksisterende naturområder eller friluftsområder. Planforslaget legger opp til å 
styrke eksisterende grøntdrag langs Hyllibekken og det etableres gode gangforbindelser til grøntområdet. 
Planforslaget vurderes å ha positiv virkning for økt friluftsaktivitet. 
 
8.8 Barn og unge 
Planforslaget vurderes å ivareta barn og unges interesser. 
Planforslaget vil bidra til å øke tryggheten omkring Osloveien/Askimveien. Gang- og sykkelforbindelsen mellom 
Kirkeveien, via undergangen, og sentrum styrkes og nye fortau og fotgjengerfelt opparbeides. Mer 
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sammenhengende og oversiktlige gang- og sykkelforbindelser gjør det tryggere og mer attraktivt å være myk 
trafikant. Planforslaget vil videre bidra til flere ulike typer oppholdsarealer for barn og unge og planforslaget 
vurderes i sin helhet å styrke trygghet og tilhørighet i Spydeberg sentrum. 
 
8.9 Universell utforming 
Planforslaget vurderes å sikre universell utforming.  
Offentlige utearealer skal utformes med universell utforming og stigning 1:20 så langt dette er mulig. 
Undergangen fra sentrum til Kirkeveien skal tilrettelegges med universell utforming og et mer ryddig gatebilde 
bidrar også til økt grad av universell tilgjengelighet.  
 
8.10 Privat og offentlige servicetilbud 
I pågående arbeid med ny kommuneplan og tilhørende Boligbyggeprogram vurderes barnehage- og 
skolekapasiteten å være tilstrekkelig ved utbygging av 400 boenheter.  
Planforslaget medfører ikke reduksjon av eksisterende offentlige servicetilbud. Behov for økt kapasitet ved de 
ulike offentlige servicetilbudene som følge av utbygging av bolig innenfor planområdet påvirkes av hvilke 
aldersgrupper det bygges for. Utbygging av bolig innenfor planområdet vurderes å skape et større kundegrunnlag 
for handelsvirksomhet og kollektivtransport. Planforslaget legger til rette for utvidelse av både handelstilbudet 
og kollektivtransport. 
Områdeplanen er til en hver tid underlagt gjeldende Boligbyggeprogram der det tas stilling til barnehage- og 
skolekapasitet og kapasitet ved kommunens offentlige servicetilbud.  
 
8.11 Risiko og sårbarhet 
Det vises til vedlagt ROS-analyse. 
Planforslaget medfører ikke økt risiko eller sårbarhet innenfor planområdet eller for omkringliggende områder. 
 
Skredfare 
Det vises til konklusjon i vedlagt rapport Vurdering av områdestabilitet: 
«Denne rapporten er begrenset til vurdering av områdestabilitet/skredfare. Stabilitet ved eventuelle 
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge 
av peleramming og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen.» 
Planforslaget legger til rette for tiltak som vil kunne medføre utgravinger, oppfyllinger og peleramming.  
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse 
gis. Og det stilles krav om at det av prosjekteringsrapporten skal framgå om det er behov for geoteknisk 
oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 
 
Flomfare 
Økt flomfare er aktuelt dersom utbygging innenfor planområdet medfører at større mengde overvann føres til 
Hyllibekken. Reguleringsbestemmelsenes stiller krav om at «overvann fra bebyggelse og anlegg skal håndteres 
innenfor planområdet slik at det ikke medfører økt belastning på eksisterende avløpsanlegg. Åpen lokal 
overvannsdisponering innenfor feltene skal integreres i grønnstruktur/offentlige park /offentlig torg der det er 
mulig. Det skal fortrinnsvis benyttes åpne løsninger. Planen skal utarbeides i samråd med og godkjennes av 
Spydeberg kommune.» 
 
Lokalklimatiske forhold. 
Fortetting og høy bebyggelse påvirker lokalklimatiske forhold fordi det da kan oppstå lokale vindstrømmer som 
følge av «vindtunneler» og utilsiktede vindskjermer. Vindskjerming bør oppføres som gjennomtrengelige 
strukturer, som delvis åpne skjermer eller vegetasjon. Lokalklimatiske forhold må hensyntas ved 
detaljregulering. 
 
Forurensningssituasjon - støy  
Planforslaget legger til rette for oppføring av bebyggelse nært til kjøreveier som representerer planområdets 
største kilde til støy. Planområdet omfattes av egne støybestemmelser og rekkefølgekrav sikrer etablering av 
støyskjerming. Det stilles også krav om at det ved innsending av detaljregulering til 1. gangs behandling skal 
foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer tilfredsstillende støyforhold for alle 
boenheter og for tilhørende uteoppholdsareal.  
 
Behov for tiltak i forhold til kraftledninger gjennom eller nær området 
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Utbygging innenfor planområdet vil medføre tiltak i forhold til kraftledninger innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelser sikrer at nødvendige hensyn tas og at planlegging skjer i samråd med Hafslund Nett 
Øst/Netteier. 
 
8.12 Bærekraftig utvikling - energiforsyning 
Planforslaget vurderes å legge til rette for og sette fokus på kommunens ambisjon om å være i front med smarte 
og bærekraftige løsninger innen energi, IT og klima gjennom fastsetting av bestemmelse (plankrav) som krever 
vurdering og tilstrebelse av tilretteleggelse for nye energieffektive løsninger, distribuert energiproduksjon, eller 
tilsvarende som Smart Energy konseptet i Spydeberg kommune åpner for.  
Bestemmelsen er knyttet til utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og planforslaget vurderes med dette å sikre at 
temaet bærekraftig utvikling og energiforsyning blir hensyntatt tidlig i en prosjektutviklingsfase. 
Planforslaget vurderes å være i tråd med pågående samarbeid mellom Spydeberg kommune og NCE Smart 
Energi Markets. 
 
8.13 Infrastruktur (vei/vann/avløp/strøm/telefon/internett) 
Planforslaget utløser behov for omlegging/nyanlegg i tilknytning til offentlig vann og avløpsnett, 
energiforsyning samt øvrig teknisk infrastruktur (internett, telefon).  
Der utbygging av bolig og/eller næringsvirksomhet utløser omlegging/nyanlegg må dette håndteres i samarbeid 
med grunneiere, Spydeberg kommune og/eller aktuell samarbeidspart. 
Videre vil gjennomføring av forslag til nedgradering av Osloveien/Askimveien, nye kryssløsninger og generell 
oppstramming av veigeometri innenfor planområdet utløse behov for tiltak. Disse tiltak må håndteres i 
samarbeid mellom grunneiere, Spydeberg kommune og Statensvegvesen. 
  
 8.14 Konsekvenser for næringsinteresser 
Arealer som omfattes av felt B1 utgjør i dagens situasjon dagligvareforretning med tilhørende parkering. Full 
boligutbygging innenfor felt B1 forutsetter således at forretning flytter til nytt bygg i eller utenfor planområdet 
Alternativt må forretningsvirksomhet avvikles. Innenfor vestre del av felt B1 kan det etableres bolig uten at dette 
utløser behov for rivning av eksisterende bygningsmasse. 
Arealer som omfattes av felt B/A 2 og B/A 3 utgjør i dagen situasjon boligbebyggelse og næringsvirksomhet.  
Felt B/A 2 og B/A 3 er hovedsakelig avsatt til boligformål og utbygging av ren boligbebyggelse her forutsetter at 
næringsvirksomhet flyttes eller avvikles. 
Arealer som omfattes av felt S4 og o_T1 utgjør i dagens situasjon næringsvirksomhet. I planforslaget er disse 
feltene avsatt til felles parkeringsanlegg og nytt bytorg. Full utbygging av næringsvirksomhet innenfor S3, som 
vil utløse omfattende behov for bakkeparkering, og etablering av nytt bytorg innenfor felt o_T1, forutsetter 
således at dagens næringsvirksomhet flyttes eller avvikles.    
 
8.15 Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune 
Planforslaget medfører økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune, omfanget er ikke avklart ved 
innsendelse til 1. gangs behandling, men vil fastsettes i utbyggingsavtale. 
Grunneiere står ansvarlig for utarbeidelse av utbyggingsavtaler. 
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9.  MEDVIRKNING OG INNKOMNE INNSPILL 
 

Det vises til kapittel 4 som redegjør for planprosessen.  

9.1 Medvirkning – avholdte møter 
 
Følgende eksterne møter har vært avholdt: 
12.02.2014 Verksted #1, møte med Spydeberg k., plankonsulent og grunneiere (innenfor planområdet) 
05.03.2014 Verksted #2, møte med Spydeberg k., plankonsulent og grunneiere (innenfor planområdet) 
29.04.2014 Dialogmøte med Statens vegvesen 
25.09.2014 Verksted #3, møte med Spydeberg k., plankonsulent og grunneiere (innenfor planområdet) 
06.10.2014 Varslingsbrev om oppstart av planarbeid  
10.10.2015 Kunngjøring i Smaalenenes Avis 
20.10.2014 Dialogmøte med Statens vegvesen 
04.11.2014 Samrådsmøte 
04.11.2014 Orienteringsmøte for de 2 hovedutvalgene i Spydeberg kommune 
22.01.2015 Møte med Østfold kollektivtrafikk og Nettbuss 
28.01.2015 Folkemøte «Livskvalitet og Nærmiljø»  
10.02.2015 Regionalt planmøte 
 
Medvirkningsprosessen videreføres i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
9.2 Medvirkningsmøter 
 

Samrådsmøte 
Se vedlagt Referat Samrådsmøte_04.11.2014. 
I samrådsmøte ble følgende tema tatt opp: 

Kultur 
- Rom for daglige og planlagte aktiviteter  
- Bibliotek – tilgjengelig lavterskeltilbud ønskelig 
- Tusenårsstedet må få sin plass 
- Offentlig byrom under tak  
- Samle kulturlivet i et mindre lokale, gjerne i kombinasjon med varehandel/kjøpesenter 
- Signalbygg/kulturhus – må planlegges nå, før eventuell kommunesammenslåing 
- Arrangementer ute må til en viss grad kunne skjermes for støy – særlig trafikkstøy. 

 

Kommentar: I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at nytt offentlig torg skal tilrettelegges for store og 
små møteplasser, sitteopphold, lek, gode forbindelser for gående og syklende, torghandel, uteservering og store 
og små arrangement.  
Felt S2 har svært god eksponering i sentrumsbildet og det ligger til rette for etablering av bibliotek og/eller 
annen offentlig kulturvirksomhet her. Det stilles krav til at bebyggelse innenfor dette feltet utformes som 
offentlig tilgjengelig og publikumsrettet signalbygg. Det er ikke stilt spesifikke krav til utforming da 
bebyggelsens funksjon ikke er avklart. Offentlig byrom under tak må vurderes i detaljreguleringsfasen. 
Innenfor arealene som er avsatt til offentlig torg tillates etablering av tusenårsstedet.   
Hensikten med etablering av offentlig torg lang Stasjonsgata er at torget skal virke sammen med Stasjonsgata og 
det er derfor ikke stilt krav om støyskjermingstiltak her. Begrunnelsen er at støyskjerming vil motvirke 
intensjonen om visuell kontakt i det offentlige rom. Aktuelle arrangementer har også ulike behov for 
støyskjerming og det er således ikke hensiktsmessig å etablere permanente tiltak da disse vil kunne danne 
uønskede fysiske barrierer. Temaet må hensyntas ved utarbeidelse av teknisk plan for torget. 
 
Vei 
- Senkning av fylkesvei gjennom Myrakrysset 

Kommentar i møte: Senkning vil bryte det langsgående byrommet og hindre muligheten til å stoppe/svinge 
inn. Vil forsterke motorveipreg, ikke minske) 

- Opplagsplass for snø 
- Trafikksikkerhet knyttet til skolevei, særlig krysning av FV 128 
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- Gjennomtenkt bruk av materialer på dekke, både visuelle kvaliteter og kvaliteter knyttet til 
drift/vedlikehold 

Kommentar: Senkning av Osloveien/Askimveien er vurdert som uaktuelt. Det er stilt krav i 
reguleringsbestemmelsene om at det skal avsettes areal til vedlikehold av samferdselsanlegg, snøopplag og 
nødvendig rekkverk innenfor felt tilgrensende til det aktuelle samferdselsanlegg. Trafikksikkerhet er vektlagt 
særskilt ved utarbeidelse av planforslaget. Undergangen beholdes og forslag til fotgjengeroverganger er markert 
i plankart. Omforming av Myrakrysset til rundkjøring gir bedre trafikksikkerhet her. Reguleringsbestemmelsene 
stiller krav om at det ved all utbygging og forvaltning av de fysiske omgivelser, herunder landskap, skal legges 
vekt på estetikk, visuelle kvaliteter, og høy kvalitet i arkitektoniske utforming, detaljering og materialbruk.  
 
Parkering 
- Folk vil ha parkeringshus/parkeringskjeller dersom det er kjøpesenter 
- Gi plass til el-biler 

Kommentar: Regulering av parkeringshus har vært vurdert underveis i planprosessen, men det har ikke vært 
aktuelt å avsette areal kun til dette formål. Reguleringsbestemmelser tilhørende felt avsatt til sentrumsformål 
tillater etablering av parkeringshus. Og det stilles krav om dokumentasjon på hvordan etablering av 
parkeringshus/parkeringskjeller i fremtiden kan erstatte bakkeparkering innenfor S4. Reguleringsbestemmelse 
vedrørende parkering stiller krav om at det skal legges til rette for at 20 % av antall parkeringsplasser innenfor 
hvert felt kan etableres med ladepunkt for el- bil.  

Vann og avløp 
- Innspill til planavgrensning: Området vest for Hyllibekken tas ut 
- Viktig med nok slukkevann  
- Bebyggelse kan ikke legges over ledningsnett. Dette innebærer 

a) omlegging av eksisterende ledningsnett og 
b) nytt VA-anlegg internt på TEBO-området 

- Må avklare om eksisterende ledninger kan ligge etter at de er tatt ut av bruk 
- 0-utslipp av overvann 

Kommentar: Det har ikke vært aktuelt å ta ut området vest for Hyllibekken fra planområdet.  I 
reguleringsbestemmelsenes § 3 (plankrav) stilles det krav om at det ved innsendelse av detaljregulering til 1. 
gangs behandling skal foreligge plan for brann og beredskap (herunder brannvanntilgang, adkomstforhold og 
oppstillingsplasser). Det stilles krav om at planlegging av brann og beredskap skal følge de til en hver tid 
gjeldende veiledere som det stilles krav om i Spydeberg kommune og at plan for brann og beredskap skal 
godkjennes av Hobøl og Spydeberg Brannvesen og Spydeberg kommune (Virksomhet eiendom og teknisk drift). 
I forbindelse med innsendelse av detaljregulering skal det også foreligge plan for vann og avløp og plan for 
overvannshåndtering. Begge planer skal utarbeides i samråde med og godkjennes av Spydeberg kommune. Med 
hensyn til innspillet om 0-utslipp av overvann er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overvann fra 
bebyggelse og anlegg skal håndteres innenfor planområdet slik at det ikke medfører økt belastning på 
eksisterende avløpsanlegg og/eller resipient. Det vises til formulerte krav i bestemmelsene og redegjørelse av 
nevnte tema i denne planbeskrivelsen.  

Renovasjon 
- Informasjon om at Indre Østfold Renovasjon IKS er samrådspart  

Kommentar: I reguleringsbestemmelsenes § 3 (plankrav) stilles det krav om at det ved innsendelse av 
detaljregulering til 1. gangs behandling skal foreligge plan for renovasjonsløsning som dokumenterer plassering 
av renovasjonsutstyret, type løsninger og framkommelighet for renovasjonsbiler. Det stilles krav om at planen 
skal utarbeides i samråd med og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS. 

 
Brann og sikkerhet 
- Spydeberg legger veileder, Oslo brann- og redningsetat, til grunn (versjon 2). Utdelt i møtet. 
Kommentar: Se kommentar til temaet over. 

 
 

Regionalt planmøte 

Se vedlagt Referat Regionalt planmøte_10.02.2015. 
I møte ble følgende temaer tatt opp: 

Kollektivtilbud – Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) 
Nettbuss har behov for 6 holdeplasser og snuplass i samme område. Omlastning av elever mellom 6 busser 
bør være innenfor samme område. Det er barn ned til 1. klasse. ØKT ønsker en varig løsning for bussene. 
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ØKT ønsker omstigning for skole-elever ved torget. Det er andre busser enn skolebussene som bringer 
reisende til og fra toget. 

Kommentar: Det vises til kommentar til innspill fra Østfold fylkeskommune der det redegjøres for 
planforslagets forslag til kollektivholdeplasser og til beskrivelsens punkt 7.9.  
 
Bebyggelse langs fylkesveg 128 

I møte åpnes det for at det kan bygges boliger langs Osloveien og bebyggelsen må tilpasses med 
støyskjermingstiltak. 

Kommentar: Det vises til rekkefølgekrav som stiller krav om at nødvendig støyskjerming skal være ferdigstilt 
før det gis ferdigattest.  
 
Fartsreduksjon 

Reduksjon av fartsgrense 40 km/t for Fylkesvegen må drøftes med SVV, som vil kreve særskilte tiltak 
dersom dette skal være aktuelt. 

Kommentar: Særmøter med Statens vegvesen vil bli avholdt ved behov. 
 
Veigeometri og kryssløsninger 
‐ Etter omlegging av E18 er dette ikke en viktig gjennomkjøringsvei. Trafikktellinger viser at 

gjennomkjøringsveien har sterkt redusert trafikk, og at flest skal opp Stasjonsgata. Valg av kryssløsning og 
type rundkjøring må tilpasses trafikkmengden og trafikkmønsteret for å fungere etter intensjonen.  

‐ Det bør vurderes om minirundkjøring er godt nok, eller om det gir fortrinn for den veien med mest trafikk.  
‐ Det bør vurderes å bearbeide gateløpet i forkant av rundkjøringen. En bilfører bør få flere signaler om at 

man kommer inn i en småby.   
Kommentar: Det vises til redegjørelser av veigeometri og kryssløsning under kapittel 6, 7 og 8 i denne 
planbeskrivelsen.  

 
Parkeringsareal 
‐ Store og sentrale arealer er foreslått til parkering. Det kan i så måte være en utfordring at matvarebutikker 

er prioritert til å ligge med tilgang til Stasjonsgata. Det er i første rekke disse forretningene som krever 
mange parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. Andre typer forretninger antas i større grad å dra nytte av at 
folk oppholder seg i sentrum og bruker torg, uteområder til møteplass, kulturelle opplevelser, uteservering 
mm. fremfor parkering i «indrefileten» av sentrum. 

‐ Det er føring i kommunedelplan om parkering under bakken. Det er utfordring at det er dårlig grunn, - i 
første rekke en økonomisk utfordring. Det er utfordrende for kommunen å få til en fremtidsrettet plan, som 
tar inn over seg nye krav til parkering. 

Kommentar: Spørsmål vedrørende bakkeparkering, parkeringsanlegg under bakken og parkeringshus har vært 
drøftet kontinuerlig gjennom hele planprosessen. For dagens situasjon i Spydeberg er det vurdert som ikke 
gjennomførbart å stille krav om at parkering tilknyttet dagligvarehandel skal legges under bakken og/eller i 
parkeringshus. Alternativsvurderingen vedrørende lokalisering av næringsbygg har også vært drøftet. Dialog 
med aktuelle næringsutviklere har tydeliggjort behovet for en fleksibel plan som sikrer at planområdet fremstår 
som attraktivt for aktuelle næringsutviklere. Se oppsummering av samrådsmøte, tema parkering.  
 
Parkeringsareal 

 Det gjøres noen viktige grep ved å fortette med flere boliger i sentrum. På denne måten kan flere av 
funksjonene i sentrum nyttes også uten bruk av bil. 

 
Kvalitet på uterom 

 Viktig å gi føringer til detaljreguleringen i fht å sikre kvaliteter på uteområder, mm. 
Områdereguleringen bør fastsette den overordnede arealbruken, bla med buffer mellom trafikkareal og 
lekeareal og tilstrekkelig med areal til menneskelig aktivitet foran/mellom bygningene.  

Kommentar: Planforslaget vurderes å ivareta nevnte tema. Det vises til reguleringsbestemmelser og redegjørelse 
i denne planbeskrivelsen. 
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9.3 Innkomne innspill til varsel om oppstart av planarbeid 
 
Innkomne innspill etter kunngjøring og varsel om oppstart: 
1. Fylkesmannen i Østfold, 10.11.2014 
2. Statens vegvesen, 12.11.2014 
3. Østfold fylkeskommune, 28.10.204 
4. NVE, 14.11.2014 
5. Jernbaneverket, 20.10.2014 
6. Hafslund Nett Øst, 24.10.2014 
7. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 10.11.2014 
8. Indre Østfold Renovasjon IKS, 9.10.2014 
9. GK Holding AS og Tunveien AS, 23.10.2014 
10. Kjell Martin Sørby, 15.10.2014 
11. Henrik Prestby Andersen, Roger Skjørten og Stian Sørlie, 7.11.2014 
12. Sigrid K. Bråthen, 7.11.2014 
13. Marit Heistad, 10.11.2014 
 
 
Sammendrag: 
 
1. Fylkesmannen i Østfold: 
 
Innspill Kommentar 
Med bakgrunn i at det ikke er lagt opp til 
konsekvensutredning anbefaler Fylkesmannen at det 
legges vekt på utredninger av viktige deler av 
planinnholdet i planbeskrivelsen og at man fokuserer 
på de samlede virkningene på hele Spydeberg 
sentrum. Fylkesmannen forventer at det legges stor 
vekt på å få til en høy utnyttelse, i samsvar med 
nasjonale føringer for en god areal- og 
transportplanlegging og at forholdet til krav om 
konsekvensutredning må tydeliggjøres. 
 
Fylkesmannen har videre innspill vedrørende:  
Barn og unge, medvirkning og levevilkår: 
Fylkesmannen påpeker at det i hver kommune skal 
være en særskilt ordning som sikrer at barn og unges 
interesser ivaretas og at planforslaget bør belyse 
hvordan barn og unges interesser er ivaretatt. 
Opparbeidelse av lekearealer samtidig med boligene 
bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Det vises 
til at BPL legger opp til at planer skal fremme helse 
og trivsel og forebygge sosiale forskjeller og 
kriminalitet.  
 
Estetisk utforming: Landskapshensyn og god 
byggeskikk bør vektlegges og at det må være fokus på 
reguleringsbestemmelser og de fysiske rammer som 
settes for tiltak i planen. 
 
 
Universell utforming: Alle områder (ute og inne) bør 
kunne brukers på lik linje av alle grupper. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til 
universell utforming. 
 
Grønnstruktur: Grønnstruktur har betydning for det 
lokale miljøet som trivselsskapende element og er 
viktig for lek, turliv og opphold. Kvaliteter i 

Det vises til planbeskrivelsen som redegjør for 
planforslagets innhold og virkninger. 
 
Planforslaget legger opp til høy utnyttelse. Det vises 
til beskrivelse av og opplysninger om utnyttelse og 
formål under kapittel 7.  
Kapittel 3.3 tydeliggjør forholdet til krav om 
konsekvensutredning 
 
 
 
 
Det er ikke mottatt innspill fra Barn og unges 
representant i plansaker. Det vil bli avhold 
informasjonsmøte i høringsperioden. 
Det vises til kapittel 7 og 8 som beskriver hvordan 
planforslaget ivaretar barn og unges interesser og 
konsekvensene planforslaget vil ha for denne gruppen. 
Rekkefølgebestemmelse stiller krav om opparbeidelse 
av lekearealer samtidig med boliger.  
 
 
 
Plankart og reguleringsbestemmelser sikrer at videre 
detaljplanlegging innenfor planområdet ivaretar 
områdeplanens overordnede intensjon om 
sentrumsutvikling. Egen bestemmelse sikrer krav til 
estetisk utforming.  
 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at 
prinsippet om universell utforming skal legges til 
grunn ved all planlegging, bygging og opparbeiding. 
 
 
Planforslagets overordnede plangrep legger opp til at 
grønnstruktur får en viktig rolle i det nye 
sentrumsbildet, både i form av bypark og som innslag 



Side 39 av 48 
 

 

landskapet, vern av naturmiljø og biologisk mangfold 
skal forvaltes forsvarlig.  
 
 
 
Naturmangfold: Planlegging må skje i samsvar med 
Naturmangfoldlovens bestemmelser om bærekraftig 
bruk.  
 
 
 
 
Samfunnssikkerhet: Områder må vurderes med 
hensyn på sikkerhet, f eks flom, grunnforhold, radom, 
fare for ulykker eller annen fare. Egen ROS-analyse 
kan være et egnet redskap.  
Støy: Det vises til retningslinje T-1442/2012 «støy i 
planlegging» og tilhørende veileder TA-2115. 
Retningslinjen angir maksimale grenser, men det 
pekes på at også støyeksponering under disse verdier 
kan være viktige for helse og trivsel. I støyutsatte 
områder må det stilles konkrete krav til avbøtende 
tiltak, bebyggelse og uteområder. 
 
 
 
 
Luftkvalitet: Det vises til retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Støy og 
luftforurensning må sees i sammenheng, da dette kan 
øke plagen/helserisikoen. 
 
Forurensning: Det må vurderes behov for å 
undersøke om det foreligger forurensning i grunnen. 
Forurenset grunn skal registreres i databasen 
«Grunnforurensing» i samsvar med Miljødirektoratets 
veileder (TA-2671). 
 
 
 
 
Klima og energi: Det skal tas klimahensyn gjennom 
gode løsninger for energiforsyning, arealbruk og 
transport. Kommunen skal ha egen klimaplan og 
arealplanlegging skal legge til rette for kollektiv 
løsninger og lokalisering som bidrar til redusert behov 
for bruk av privatbil. Det vises også til statlige 
retningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
 
 
 
 
Kartframstilling: Reguleringsplaner må utarbeides i 
tråd med gjeldende regelverk. 
 

på nytt offentlig torg. Planforslaget legger videre opp 
til gode forbindelser til tilgrensende grønnstrukturer 
og sikrer dermed tilgjengelighet fra planområdet til 
verdifulle friområder i Spydeberg. 
   
Det vises til planbeskrivelsen der det gjøres rede for 
temaet. Det vises til vedlegg Gjennomgang 
Naturmangfoldloven som konkluderer med at 
planforslaget ikke bryter med bestemmelsene i 
Naturmangfoldloven eller lovens formål. 
 
 
Det vises til kapittel 6, 7 og 8 som beskriver Risiko og 
sårbarhet i dagens situasjon og for planforslaget. Det 
vises også til vedlagt ROS-analyse. Flomsone er 
markert som faresone i plankart. 
Det vises til vedlagt Støyutredning og redegjørelse av 
støyforhold i kapittel 6, 7 og 8 og områdeplanens 
reguleringsbestemmelser. Beregningene viser at 
boligutbygging innenfor planområdet er 
gjennomførbart forutsatt at tilfredsstillende 
støyforhold for uteoppholdsarealer sikres og at det i 
videre planlegging tas hensyn til støyforholdene slik at 
man ender opp med planløsninger som er realiserbare 
mht. stille side og tilgang på vindu mot stille side for 
tilstrekkelig andel støyfølsomme oppholdsrom.  
 
Luftforurensning vurderes å være ubetydelig innenfor 
planområdet. 
 
 
 
Lokal kunnskap tilsier at det er svært liten 
sannsynlighet for forurensning i grunn. Miljøtekniske 
undersøkelse er satt som vilkår for gjennomføring. 
Samme bestemmelse stiller krav om at det alternativt 
må forevises dokumentasjon på at grunnen ikke er 
forurenset. Krav om registering av forurenset grunn i 
databasen «Grunnforurensing» er sikret i 
bestemmelsene. 
 
Klima og energi: Arbeidet med områdeplanen for 
Myra/TEBO er en direkte følge av føringer gitt i 
Kommunedelplan for sentrum (2012-2024), der 
overordnet visjon i tilhørende samfunnsdel er Levende 
sentrum og Grønn kommune. Planforslaget legger opp 
til et kompakt sentrum med høy utnyttelse, det legges 
til rette for kollektivstopp i umiddelbar nærhet til 
områder avsatt til bolig, varehandel, kontor og 
offentlig tjenesteyting og det åpnes for mulighet for å 
stille lavere krav til parkeringsdekning. 
Vedr klima og energi se kommentar til innspill fra 
Østfold fylkeskommune. 
 
OK. 
 

 
 
 



Side 40 av 48 
 

 

 
2. Statens vegvesen (SVV): 
 
Innspill Kommentar 
Statens vegvesen presiserer at deres overordnete mål 
er en vegtrafikk uten drepte og hardt skadde.  
I regional transportplan for Østfold mot 2050 er 
Fylkesveg 128 klassifisert som en regional hovedveg. 
FV 128 er vedtatt omkjøringsveg for E18. FV128 er 
nasjonalt viktig og vil i perioder ha svært stor 
døgntrafikk og en stor andel tunge kjøretøy. SVV 
påpeker at selv om en veg er en regionalt og nasjonalt 
viktig veg, må lokalsamfunnet inntil vegen likevel 
kunne utvikle seg til attraktive steder. 
 
Kommunedelplan for Spydeberg sentrum(2012-2024) 
åpner for sentrumsutvikling på begge sider av 
fylkesveg 128. SVV mener det hadde vært en fordel 
om Stasjonsgata hadde vært utgangspunkt for 
sentrumsutvikling ettersom Stasjonsgata har sin 
etablerte trehusbebyggelse med bjørkeallé og med 
fartsgrense på 40 km/t, fartsdumper og gateprofil. 
SVV viser til MD retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging (T-1442/2012) og om tilsvarende 
retningslinje for luftforurensning (T-1520). 
 
SVV skal godkjenne byggeplaner for alle tiltak som 
berører fylkesveg 128 og fylkesveg 122 før 
gjennomføring. Dette på presiseres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Uttalelse som fagorgan med sektoransvar: 
Universell utforming skal ligge til grunn for 
planarbeidet, og skal sikres gjennom plankart og 
bestemmelser  
Alle kollektivanlegg og anlegg for gående og gående 
skal ha universell utforming. 
Kollektivandelen må økes, både for å dempe veksten i 
biltrafikk, lage bedre fremkommelighet og miljø i byer 
og tettsteder. Restriktiv parkeringspolitikk er et 
effektivt virkemiddel for å redusere bilbruken. 
Det bør settes av plass til sykkelparkering i plankartet, 
både i områder med boligformål og områder med 
sentrumsformål. Det kan settes krav til kvalitet og 
antall i reguleringsbestemmelsene. Det er viktig å 
legge til rette for snarveier for gående, og sørge for at 
disse blir driftet som en del av øvrig vegnett. 
 
Kommentarer til tilsendte skisser og spørsmål som er 
kommet opp i prosessen: 
Fotgjengerkryssing: Det er vist fotgjengerkryssing 
vest i planområdet. Kryssingen ligger på en rett 
strekning noe som er uheldig trafikksikkerhetsmessig. 
Fotgjengerkryssing ønskes fortrinnsvis inn mot kryss 
der biltrafikken har lav fart. 
 
Beplantning: SVV vegvesen mener omfanget av 
beplantning er stor.  Det må ikke velges trær som 
hindrer sikt.  Siktsoner skal reguleres som 
hensynssoner, her må det ikke plantes trær.  

Det vises til vedlagt Trafikkvurdering utarbeidet av 
Asplan Viak og planbeskrivelsens redegjørelse av 
bakgrunn, dagens situasjon, planforslag og 
konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 
Med bakgrunn i kommunedelplanens føringer om 
nedgradering av fylkesvegen og å bryte barrieren som 
denne vegen representerer så vurderes foreslåtte 
plangrep for sentrumsutvikling som riktig løsning for 
Spydeberg sentrum.   
 
 
Vedrørende støy vises det til kommentar til innspill fra 
Fylkesmannen. 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Planforslaget legger til rette for at kollektivandel kan 
økes. 
 
 
Minimumskrav til sykkelparkering og krav til 
lokalisering er sikret i reguleringsbestemmelser. 
 
Snarveier innenfor planområdet er sikret i plankart og 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
 
 
 
Fotgjenger kryssing ved Hyllibekken vurderes som 
viktig for ivaretakelse av gode kommunikasjonslinjer i 
planområdet. Planforslaget legger opp til 
fotgjengerkryssinger inn mot alle kryss som inngår i 
planområdet. 
 
Frisikt er sikret i plankart som hensynssoner. 
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Fartsgrense: Fylkesveg 128 har allerede 50 km/t i 
planområdet. Dersom det hastigheten skal reduseres 
på strekningen, gjøres dette aldri uten etablering av 
fartsdumper. Skoleområde/skoleveg, ulykkesstatistikk 
og antall avkjørsler på vegen er faktorer som vurderes 
i de tilfeller hastigheten settes ned til 40 km/t. SVV 
mener ingen av disse faktorene er aktuelle for 
Fylkesveg 128.  
 
Rundkjøringer: Formålet med rundkjøringer er å 
sørge for god trafikkavvikling/framkommelighet i 
vegkryss. SVV ser ingen problemer ved 
trafikkavvikling i dagens kryss. 
Dersom FV 122 Heliveien og FV 122 Stasjonsgata 
igjen skal samles i Myrakrysset, mener SVV det vil 
være mer riktig å etablere en fullverdig firearmet 
rundkjøring.  
Dersom formålet er å etablere et preg av gate, er 
rundkjøring feil bruk da rundkjøring er et typisk 
vegtiltak. 
Dersom formålet med rundkjøring er å senke farten så 
er de skisserte rundkjøringene for små. Skal 
rundkjøringer ha fartsdempende effekt må diameteren 
opp i minst 35 m.  
SVV mener sentrum bør markeres på en annen måte 
en ved etablering av rundkjøringer. 
 
 
 
Sykkelfelt: Det planlegges tiltak for syklende langs 
Fylkesveg 128 i form av inntrukket kantlinje jf. 
Vedtak i Østfold fylkeskommune. Sykkelfelt vist i 
oversendt materiale vil således fungere fint. Det stilles 
spørsmål ved hvordan sykkelfelt skal føres gjennom 
rundkjøringene. Det vises videre til oversendt 
materiale som viser gatestein som et skille mellom veg 
og sykkelfelt. SVV mener gatestein vil fungere dårlig, 
da disse fort vil ødelegges ved vinterdrift og 
vanskeliggjør asfalteringsarbeid. SVV mener 
tradisjonell oppmerking av sykkelfelt er bra nok. 
 
Vegbredde: SVV synes løsningen med 6 meter 
kjørefeltbredde, 1,5 m sykkelfelt i begge retninger og 
brede fortau er en bra løsning. 
 
Byggegrense: SVV mener at planarbeidet bør holde 
seg til en byggegrense på 20 m og minner om at alle 
nye parkeringsområder, interne veger etc skal legges 
utenfor byggegrensene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering av mulighet for lavere fartsgrense i 
fylkesvegen vil følges opp i planprosessen. 
Planforslagets fremstilling av ny «sentrumssituasjon» 
med høyere andel bolig i området, mer næring, nytt 
gatesnitt og nye kryssutforminger vurderes som 
relevante hensyn som bør vektlegges ved drøfting av 
mulighet for laver fartsgrense.  
 
 
Vedlagt Trafikkvurdering viser at dagens 
kryssløsninger så vidt klarer trafikkavvikling i dagens 
kryss. Ved utvikling av planområdet vil dagens 
kryssløsninger få alt for stor belastning fra sideveiene 
noe som vil medføre dårlig tilgjengelighet til 
Spydeberg sentrum og tilgrensende områder fra 
fylkesveien.  
Planforslaget legger ikke opp til et fire-armet kryss i 
Myrakrysset slik SVV beskriver. 
 
Det vises til vedlagt Trafikkvurdering og kapittel 7 og 
8 for beskrivelse og argumentasjon for valg at 
minirundkjøringer. Trafikkvurderingens beregninger 
konkluderer med at minirundkjøring er den 
hensiktsmessige kryssløsningen i Spydeberg sentrum. 
Trafikkavvikling og dermed hensynet til 
tilgjengelighet til tilgrensende områder (sentrum og 
tilgrensende boligområder) er vurdert som 
tungtveiende argumenter.    
 
Ok. 
Det planlegges at sykkelfelt føres mot rundkjøring på 
samme måte som i andre tilsvarende situasjoner.  
Materialbruk er ikke fastsatt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
I tråd med overordnede føringer om fortetting og krav 
til sentrumsutvikling legger planforslaget opp til 
byggegrense på 14 m. Planforslagets intensjon er å 
legge til rette for at Spydeberg utvikles til et 
sentrumsområde. Det er lagt stor vekt på at bevegelsen 
i og gjennom sentrum, både for gående, syklende og 
kjørende, skal være en opplevelse av å være i/komme 
til ett tettsted. Med bakgrunn i dette vurderes det som 
avgjørende at bebyggelsen trekkes nærmere 
fylkesveien enn i dagens situasjon for med dette å 
skape et mer kompakt gate- og sentrumsbilde.  
Dette vurderes også som viktige tiltak med hensyn til 
å utvikle et gatebilde som gir forståelse av behov for 
lavere fart.  
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Avkjørsler: SVV godtar ikke nye avkjørsler inn på 
fylkesveg 128. 
 

Det er ikke regulert inn nye avkjørsler inn på 
Fylkesvegen, med unntak av fremtidig 4. arm i 
rundkjøringen i krysset Fylkesveg/Heliveien. 
Avkjørsel her vil avlaste øvrige kryss.  
Det er også regulert ny avkjørsel til Tunveien. 
Avkjørsel til Tunveien er politisk vedtatt i Spydeberg 
kommune. Begge disse avkjørsler er kun regulert som 
piler i plankart.  
 

 
3. Østfold fylkeskommune (ØFK): 
 
Innspill Kommentar 
Vurdering av KU-plikt: 
Fylkesrådmannen støtter kommunens vurdering etter 
Forskrift om konsekvensutredninger §4. 
Områdereguleringen bør også vurderes opp mot §2e 
«Områderegulering legger til rette for senere 
detaljregulering av tiltak nevnt i vedlegg I». I dette 
tilfellet må det vurderes om planen legger til rette for 
ny, samlet næringsbebyggelse og bebyggelse til 
offentlig og privat tjenesteyting på mer enn 15 000m2. 
Dette for å sikre at det på et senere tidspunkt ikke blir 
nødvendig stopp i planarbeidet pga manglende 
planprogram og konsekvensutredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan 
(Østfold mot 2050). 
 
ØFK forstår det slik at områdereguleringen for 
Myra/TEBO er innenfor rammene for sentrumsplanen, 
og oppfordrer kommunen til å drøfte utfordringer på et 
tidlig stadium dersom rammene i sentrumsplanen skal 
utfordres. 
 
Fylkeskommunen angir følgende problemstillinger som 
bør vektlegges ved utarbeidelse av planen: 
 
Struktur, typologi og estetikk i bolig- og 
næringsområdene.  Fortetting med helhetlig grep, som 
gir kvalitet til sentrum, gode byrom og som gir mening 
i forhold til Spydeberg sin identitet 
 
Kjøpesenter og varehandel, jfr utfordringer det ble 
arbeidet med i sentrumsplanen og de rammer som ble 
fastlagt i sentrumsplanen. 
 
Trafikksikkerhet og kollektivtransport. Det er viktig 
med tidlig avklaring med ØKT og busselskaper om 
lokalisering og arealbehov mm 
 
 
 

Det vises til vurdering av forskriften under 
beskrivelsens pkt 3.3. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller i denne 
sammenheng krav til at planforslaget skal forholde seg 
til de til en hver til gjeldende krav i Spydeberg komme. 
Ved innsendelse av planforslaget omfattes 
planforslaget av krav til at summen av forretningsareal 
innenfor planområdet ikke kan økes med mer enn 50 
% i forhold til dagens situasjon. Med utgangspunkt i 
registrering av dagens forretningsareal gir dette et 
maksimumskrav for totalt forretningsareal innenfor 
planområdet på ca 10 350 m2 BRA.  
Behovet for kontor og offentlig og privat tjenesteyting 
har underveis i planprosessen blitt vurdert som svært 
lite. Ny, samlet næringsbebyggelse og bebyggelse til 
offentlig og privat tjenesteyting er således vurdert å 
ikke overskride 15 000m2.  
 
Ok. 
 
 
Underveis i planprosessen har det vært gjennomført 
jevnlige arbeidsmøter med kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget vurderes å ivareta disse forhold gjennom 
plankart og reguleringsbestemmelser. Det vises til 
redegjørelser i planbeskrivelsen. 
 
 
Planforslaget følger opp krav og rammer gitt i 
sentrumsplanen (kommunedelplanen). 
 
 
Det har vært avholdt arbeidsmøte med ØKT og 
planforslaget har vært drøftet i Regionalt planmøte. 
Planforslaget legger opp til 6 kollektivholdeplasser 
tilsvarende innspill fra ØKT. Dagens areal avsatt til 
kollektivholdeplasser reguleres til sentrumsformål. 
Kollektivholdeplasser er sikret i plankart og 
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Gange og sykkel. Forbedring av kontakt mellom 
Sørmyra og Stasjonsgata – sentrum. Myrakrysset er 
stort/utflytende og en barriere i dagens situasjon 
 
 
 
 
 
Utforming og sikring av områder for lek med eget 
formål (SOSI 1610) 
 
 
 
 
Videreutvikling av grønnstrukturer som Hyllibekken.  
Vurdering av utnyttelse av Hyllibekken til 
gangforbindelse 
 
 
 
 
Parkering hvor det vurderes behov for separering av 
pendlerparkering og parkering til handel/næring og 
kjellerparkering for bolig/næring 
 
Fylkeskommunen presisering av andre viktige tema i 
det videre planarbeidet: 
Formål og grad av utnytting. Reguleringsformål og 
grad av utnytting må være i samsvar med gjeldende 
kommuneplans arealdel. Dette henger sammen med 
drøftingen om fortetting og kvalitet.  
 
Risiko- og sårbarhet. Vi viser til plan- og 
bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved 
utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.  
 
Støy, jfr. MDs veileder T-1442 Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging. De til enhver tid 
gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer 
vedrørende støy og forurensning skal følges, og dette 
må sikres gjennom bestemmelser til planen. 
Det må foretas støyberegninger som vedlegges 
plandokumentene.  
 
Trafikkforhold. Trafikksikkerhet må vektlegges, og 
planen må legge opp til god og sikker adkomst, 
hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. 
Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er 
hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre 
trafikkløsninger. 
 
Leke- og uteoppholdsarealer.  Planen må sikre 
tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og 
uteoppholdsarealer for barn og unge. Vi minner om at 

reguleringsbestemmelser og er planlagt etablert i 
Stasjonsgata og langs Fylkesvegen. En slik 
disponering sikrer trafikksikre gangforbindelser til/fra 
sentrumsområde og mellom holdeplassene.  
 
Planforslaget vektlegger særskilt trafikksikkerhet og 
kontakt mellom Sørmyra og øvrige områder innenfor 
planområder. Undergangen beholdes og det legges opp 
til fotgjengerfelt over alle gater/veier inn mot kryss. 
Det legges også opp til fotgjengerovergang ved 
Hyllibekken for ivaretakelse av kommunikasjonslinjer 
i planområdet. 
 
Lekeplass er ikke regulert som eget formål i plankart, 
men er sikret i reguleringsbestemmelser tilknyttet 
områder regulert til offentlig park og offentlig torg. 
For boligområder stilles det krav om opparbeidelse av 
nærlekeplass pr 25. boenhet.  
 
Grøntområde ved Hyllibekken reguleres til offentlig 
friområde. Det er satt som rekkefølgekrav ved 
utbygging av bolig innenfor felt B1 at gangforbindelse 
øst for Hyllibekken (mellom Nordmyrveien og 
Fylkesveien) skal opparbeides før ferdigattest kan gis. 
 
 
Håndteres ved detaljregulering. 
 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Det vises til redegjørelse i planbeskrivelsen og 
kommentar til innspill fra Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kommentar over vedrørende gang- og 
sykkelforbindelser. 
Utvidelse av planområdet har ikke vært aktuelt. 
 
 
 
 
Det vises til kommentar vedrørende utforming av 
områder for lek over. 
Informasjonsmøte vil bli avholdt i høringsperioden. 
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kommunen etter plan- og bygningslovens § 3-3 skal ha 
en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette 
ansvaret skal gis anledning til å medvirke i 
planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i 
plandokumentene. Det bør innarbeides 
rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer 
ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket.  
 
Friluftsinteressene i området må kartlegges og 
ivaretas i planen. 
 
Grønnstruktur. Det må legges til rette for en 
hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som 
knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. 
Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny 
vegetasjon og kommunikasjonslinjer bør vurderes. 
 
Hensyn til natur- og landskapsverdier. Ny bebyggelse 
må tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning 
må vurderes, og uheldig eksponering må unngås. 
 
 
 
 
 
 
 
Universell utforming. Prinsippene for universell 
utforming må legges til grunn i utforming av 
bygninger og uteområder.  
 
Grunnforhold. De stedlige grunnforholdene må 
undersøkes og hensyntas i planleggingen. Bebyggelse 
på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan 
skaffes tilfredsstillende sikring. 
 
 
 
Flomfare. Risiko for flom må vurderes, og planen må 
utformes slik at skade så langt det er mulig unngås. 
 
 
 
Klima og miljø. Kommunen bør vurdere å inkludere 
minimumskrav om andel p-plasser med ladetilbud. Det 
bør også vurderes å sette krav til eller legge inn 
insentiver for utbyggere til å ha ambisjoner utover 
minimumskrav for bygg. Det kan være krav eller 
insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige 
merkeordninger eller standarder utover TEK 10.  
 
 
 
Kulturminner. Saken har vært forelagt 
Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent 
automatisk fredete kulturminner som har behov for 
særlig vern i planområdet.   
Planfremstilling. Reguleringskart og bestemmelser må 
utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell. 

 
 
 
 
Rekkefølgekrav stiller krav om ferdigstillelse av 
lekearealer ferdigattest kan gis. 
 
 
Ok. 
 
 
Planforslaget ivaretar nevnte forhold.  
Det vises til plankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
 
Planforslaget legger opp til høy utnyttelse i tråd med 
overordnede føringer. Og det tillates i den forbindelse 
byggehøyder på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje.  
Fremtidig sentrumsbildet vil således representere en ny 
situasjons i Spydeberg sentrum, med høyrere og tettere 
bebyggelse.  
Det er satt som plankrav at det ved detaljregulering 
skal foreligge redegjørelse som dokumenterer virkning 
av planlagte høyder. 
 
Krav om universell utforming er sikret i 
reguleringsbestemmelser.  
Ved prosjektering av bebyggelse og anlegg må krav til 
universell utforming gitt i TEK 10 legges til grunn.  
 
Det vises til vedlagt rapport Vurdering av 
områdestabilitet utarbeidet av Norconsult og vedlagt 
ROS- analyse. Rapport utarbeidet av Norconsult 
konkluderer med tilstrekkelig områdestabilitet. Hensyn 
til grunnforhold er sikret i reguleringsbestemmelser 
under Vilkår for gjennomføring. 
 
Det vises til vedlagt rapport Hydraulisk modellering og 
tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum. 
Vedrørende faresone-flom se kommentar til innspill 
fra NVE. 
 
Planforslaget stiller minimumskrav mht andel p-
plasser med ladetilbud. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal  
vurderes og tilstrebes tilretteleggelse for nye 
energieffektive løsninger, distribuert energiproduksjon, 
eller tilsvarende som Smart Energy konseptet i 
Spydeberg kommune åpner for,  
og at energiforsyning skal planlegges i tråd med de til 
en hver tid gjeldende føringer i Spydeberg kommune. 
 
Ok. 
 
 
 
Ok. 
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4. Innspill fra NVE 
 
Innspill Kommentar 
På grunn av redusert bemanning innenfor arealplan 
ved regionskontoret i oktober og november, ser NVE 
seg nødt til å besvare alle varsler om planoppstart med 
en standardtekst.  NVE opplyser om at inngrep i eller 
langsmed vassdrag er ikke relevant for denne 
områdeplanen og er derfor ikke tatt med i 
oppsummering av innspill. 
 
Flomfare 
Dersom det finnes vassdrag innenfor planområdet, må 
det i samband med reguleringsarbeidet gjøres en 
vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil bli 
ivaretatt dersom det er relevant mhp. utbygging. For 
boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. 
  
 
 
 
 
 
 
Områder med marine avsetninger – kvikkleire 
Dersom det i reguleringsplanen planlegges tiltak og ny 
utbygging innenfor kartlagte faresoner i forhold til 
kvikkleirskred, hvor områdestabilitet ikke er nærmere 
utredet, må dette gjøres som en del av planprosessen. 
Det må framgå av utredningen at det vil være 
tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 
permanent.  
 
Også før det kan planlegges byggetiltak eller 
terrenginngrep i områder med marine avsetninger (jf. 
NGUs løsmassekart, www.ngu.no), utenfor kartlagte 
faresoner, må det dokumenteres at grunnen er stabil 
eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i 
et område, må geoteknisk ekspertise vurdere hele 
kvikkleiresonen i tråd med det som er beskrevet over. 
 
Skredfare 
Kravet i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan er at reell fare for skred skal være 
utredet, og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf TEK 10 
§ 7-3) før utbygging kan starte.  
 

Ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til vedlagt rapport Hydraulisk modellering 
og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum, 
25.06.2013, utarbeidet av Multiconsult. 
Faresone-flom er vist i plankart med grense som viser 
200-års flom (+0,5m). Før rammetillatelse for 
byggetiltak innenfor felt B1 kan gis skal det foreligge 
dokumentasjon på at oppgradering av kulverter er 
gjennomført slik at faresone-flom kan nedjusteres i 
henhold til ovennevnte rapports oversvømmelseskart 
som viser situasjon etter oppgradering av kulverter. 
Se redegjørelse i planbeskrivelsen kapittel 6, 7 og 8. 
 
Det vises til konklusjon i rapport Vurdering av 
områdestabilitet: «Basert på utførte 
grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er 
det konkludert med at området har tilstrekkelig 
sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er 
ingen tidligere kartlagte faresoner for kvikkleire i 
området, og det er ikke identifisert nye faresoner som 
skal meldes inn til NVE. 
Rapporten er begrenset til vurdering av 
områdestabilitet /skredfare. Stabilitet ved eventuelle 
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i 
detaljprosjekteringen. 
Påvirkning av stabiliteten som følge av peleramming 
og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen». 
 
Under vilkår for gjennomføring stilles det krav om 
geoteknisk prosjektering skal være ferdig før 
igangsettingstillatelse gis og at det av 
prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er 
behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider 
i byggeperioden. 

 
5. Jernbaneverket (JBV): 
 
Innspill Kommentar 
Jernbaneverket har ingen merknader til planarbeidet 
eller forhandling om utbyggingsavtale. 
 

Ok. 
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6. Hafslund Nett Øst (HNØ): 
 
Innspill Kommentar 
HNØ har områdekonsesjon i planområdet. 
Ved utvikling av Myra/TEBO må det påregnes 
kapasitetsøkning i eksisterende strømnett og bygging 
av nytt forsyningsnett, både lavspenning- og 
høyspenning kabelanlegg samt nettstasjoner 
(transformatorer). I forbindelse med reguleringer 
henstiller HNØ om at det avsettes nødvendig plass til 
nettstasjoner så sentralt som mulig for å oppnå optimal 
utnyttelse av nytt forsyningsanlegg. 
Eventuell alternative energiforsyning til området 
påvirker behovet for elektrisk overføring og er derfor 
viktig at avklares før eventuell dimensjonering av 
forsyningsnettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye og eksisterende nettstasjoner må stå minst 5 m fra 
bygning(gjelder også terrasser og takutstikk som er 
direkte tilknyttet huset) med brennbare overflater, 
minst 3 m fra bygning med ikke-brennbare overflater 
og inntil bygning når vegg som vender mot 
transformator er utført i brannteknisk klasse minst REI 
60/A2-s1 eller tilsvarende. Avstanden kan være minst 
1 m fra mindre viktig bygning og garasje (for maks to 
biler) når vegg som vender mot transformator er 
ubrennbar og avstand mellom mindre viktig 
bygning/garasje er minst 2 m. 
Grunnet magnetisk felt anbefaler Statens Strålevern i 
enkelte tilfeller større avstand en ovennevnte. 
Nettselskapet påtar seg ikke ansvaret dersom disse 
anbefalingene overskrides. 
 
Utbygger må påregne å dekke kostnader ved 
kapasitetsøkning i eksisterende nett og bygging av 
nytt jf. § 17-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 som 
åpner for at nettselskapene kan fastsette et slikt 
anleggsbidrag.  

Ok.  
Avsetting av nødvendig plass til nettstasjoner og 
behov for energiforsyning avklares ved 
detaljregulering.  
 
I reguleringsbestemmelser er det under plankrav stilt 
krav om at det ved innsending av detaljregulering til 1. 
gangs behandling skal redegjøres for forholdet til 
eksisterende kabelanlegg og nettstasjoner og/eller for 
behov for flytting av eksisterende og/eller planlegging 
av nytt kabelanlegg og nettstasjon(er). Det skal 
dokumenteres at det i detaljreguleringsplan 
er sikret tilstrekkelig areal, hensiktsmessig plassering 
og fastsettes byggegrenser ved flytting av eksisterende 
og/eller planlegging av nye nettstasjoner. All 
planlegging skal gjennomføres i samråd med Hafslund 
Nett Øst/netteier. 
 
Under vilkår for gjennomføring stilles det krav om at 
det ved rammesøknad skal foreligge plan for 
energiforsyning. Planen skal utarbeides i samråd med 
og godkjennes av Hafslund Nett Øst/netteier. 
Nettstasjonene skal byggemeldes. 
Under samme paragraf stilles det krav om at det ved 
søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge plan 
for ivaretakelse av energiforsyning i 
utbyggingsperioden. 
Flytting av nettstasjon og kabelanlegg skal varsles 
Hafslund Nett Øst i god tid før oppstart. For 
nettstasjon minimum 1 år før byggestart.  
 
Nettstasjoner og høyspent kabel ihht vedlagt kabelkart 
er markert i plankart som faresone-
høyspenningsanlegg (H370). 
 
Faresone for nettstasjoner er vist generelt med 
byggegrense på 5m. Evt mindre byggegrense for den 
aktuelle nettstasjon avklares ved detaljregulering.  
 
Høyspent kabel er vist med byggegrense 2,0 m fra 
senterlinje av anlegget. Avstanden er avklart med 
HNØ muntlig og skriftlig bekreftelse på dette ble 
oversendt HNØ fra plankonsulent 19.02.14. 
 
Det vises til vedlegg Kabelkart_06.11.2014_HNØ 
 
 
Ok. 
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7. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Innspill Kommentar 
Rådet påpeker viktigheten av at «grønne lunger», 
sosiale møteplasser og universell utforming må 
ivaretas i planleggingen. 

Ivaretatt i planforslaget. 
Det vises til redegjørelse i denne planbeskrivelsen. 

 
8. Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR IKS) 
 
Innspill Kommentar 
IØR IKS ber om å bli kontaktet så tidlig som mulig 
med tanke på plassering av /opparbeidelse av plass til 
renovasjonsutstyret, type løsninger og 
framkommelighet for renovasjonsbilene. 

I reguleringsbestemmelser er det under plankrav § 3 
stilt krav om at det ved innsendelse av 
detaljreguleringsplan til 1. gangs behandling skal 
foreligge plan for renovasjonsløsning som dokumenter 
plassering av renovasjonsutstyret, type løsninger og 
framkommelighet for renovasjonsbiler. Det stilles 
også krav om at planen skal utarbeides i samråd med 
og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS. 
 

 
9. GK Holding AS og Tunveien AS 
 
Innspill Kommentar 
GK Holding AS og Tunveien AS har fått utarbeidet 
reguleringsplan for Tunveien 12-18. Denne er nå 
vedtatt og ønsker at området tas ut av det varslede 
området. Det er ikke ønskelig at arbeidet med 
områdeplanen forsinker deres prosess med Tunveien 
12-18 eller at bestemmelser knyttet til områdeplanen 
får virkninger for denne planen.  
 

Arealer som omfattes av reguleringsplan for Tunveien 
12-18 er tatt ut av planområdet. 
 

 
10. Kjell Martin Sørby 
 
Innspill Kommentar 
Det påpekes at det nesten daglig oppstår uheldige 
trafikale situasjoner i krysset Heliveien/FV 128. 
Krysset ligger mellom Myrakrysset mot vest og 
utkjøring fra Esso i øst. Det oppstår trafikkfarlige 
situasjoner ved utkjøring fra Heliveien på FV128 pga 
dårlig sikt til utkjøring fra Esso på FV 128. Videre 
påpekes at avkjøring fra FV 128 fra vest til Heliveien 
ofte medfører hektiske manøvreringer, årsaken antas å 
være uheldig veigeometri, 
Autovern langs FV 128 medfører dårlig siktforhold i 
Myrakrysset. 
Det forslås rundkjøring i krysset FV 128 og Rolls vei, 
der avkjøring fra FV 128 til Heliveien flyttes østover 
og etableres som fjerde arm i denne rundkjøringen. 
Det vil gi roligere situasjons i Myrakrysset og det 
ryddes opp i den uheldige trafikale situasjonen i 
krysset FV 128 og Heliveien.  
 

Innspill er delvis ivaretatt i planforslag. 
Planforslaget legger opp til rundkjøring i kryssene 
Fylkesveg/Stasjonsgata og Fylkeveg/Heliveien. 
Nevnte utkjøring fra Esso til Fylkesvegen avvikles og 
markeres i plankart som «stenging av avkjørsel». 
 
 
 
 
Nytt gatesnitt medfører fjerning av autovern. 
 
Ikke fulgt opp i planforslaget. 
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11. Henrik Prestby Andersen, Roger Skjørten og Stian Sørlie 
 
Innspill Kommentar 
Det søkes om at områdeplanen for Myra/TEBO 
innlemmer eiendommene 9/103 og 108 for med dette 
å lage en naturlig sammenføyning av Myra/TEBO og 
Trekanten boligsameie.   
 

Eiendommene deres ligger utenfor sentrumskjernen, 
og en slik utvidelse av planområdet vil avvike fra 
kommunedelplanens føringer om samling av 
sentrumsfunksjoner. Det er derfor ikke aktuelt å 
innlemme arealene i pågående planarbeid med 
Myra/TEBO. 
 

 
12. Sigrid K. Bråthen og 13. Marit Heistad 
 
Innspill Kommentar 
Det vises til garasjeanlegg på eiendom 26/48 som i 
varsel om oppstart av planarbeidet med Myra/TEBO 
ligger innenfor områdeplanens planavgrensning. Det 
er ønske om at nevnte garasjeanlegg tas ut av 
planområdet. 

Del av eiendom 26/48 er tatt ut planen. Planens 
avgrensning går i eiendomsgrensen mellom 26/48 og 
26/58.  
 

 
 
 
 
 
 

10.  FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Planforslag vurderes å ivareta overordnede planers føringer og målsetninger på en slik måte at planområdet og 
Spydeberg forøvrig vil fremstå og oppleves som ett attraktiv og levende sentrum, både for beboere og 
næringsdrivende innenfor planområdet og for hele tettstedet Spydeberg. Forslagstillers vurdering er at plankart 
og reguleringsbestemmelser sikrer felleskapets interesser og legger til rette for utvikling av Spydeberg sentrum 
til «det gode sted». Overordnet plangrep gir føringer for følgende tema og tiltak:  
 
- fortetting og funksjonsmiks 
- estetisk utforming 
- etablering av torg og park med tilhørende lekeareal og store og små møteplasser 
- etablering av et handelstyngdepunkt på TEBO 
- nedgradering av Osloveien/Askimveien og omforming av kryss 
- bedre annonsering av Spydeberg sentrum  
- trafikksikkerhet 
- trafikkavvikling  
- tilgjengelighet for myke trafikanter i planområdet og til tilgrensende turområder 
 
Gjennom hele planprosessen har det vært fokusert på at føringer gitt i områdeplanen skal være gjennomførbare 
ved videre planlegging og prosjektutvikling. Foreslåtte bestemmelser vedrørende parkeringsløsninger for bolig 
og næringsvirksomhet gjenspeiler planområdets utfordrende grunnforhold, men også de parkeringsvaner som må 
hensyntas for å sikre at planområdet fremstår som attraktivt for eiendomsutviklere. Forslagsstillers vurdering er 
at planforslaget stiller tilstrekkelige kvalitetskrav slik at parkering ikke får negative konsekvenser for ønsket 
sentrumsutvikling.  
 
Forslagstiller understreker at virkninger av tiltak innenfor planområdet på omgivelsene, må vurderes grundig ved 
fremtidig administrativ og politisk behandling av detaljreguleringsplaner og byggesøknader. Hensynet til 
nabobebyggelse og intensjon om å skape «det gode sted» bør vektlegges.    
 


