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1. BAKGRUNN 
Hovedformålet med detaljregulering/omregulering av nordre del av Løvestadfeltet i Spydeberg sentrum 
vest er å tilrettelegge for boligutvikling mht. konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbebyggelse i 3-4 
etasjer for gjenværende ubebygde boligfelt (B3, B5 og B7), foreta justeringer av regulerte formålsgrenser 
mellom boligområdene, grøntområder og trafikkareal, samt åpne for innpassing av parkeringsareal og 
støyavskjerming mot Østre Linje i nord.  
Ønsket utvikling er en videreføring av pågående og gjennomført utbygging på Løvestadfeltet, som i dag 
består av konsentrert småhusbebyggelse, leilighetsbebyggelse i 3 etg., 4-6 -mannsboliger, bokollektiv 
samt barnehage. 
 
Med pågående og planlagt fortetting/transformasjon i Spydeberg sentrum med flere nye leilighets-
prosjekter og sentrumsutvikling, har det vist seg at avsatte boligområder på Løvestadfeltet i mindre grad 
er aktuelt for oppføring av blokkbebyggelse i samsvar med gjeldende regulering. Ved utbygging av 
resterende boligfelt på Løvestad er det ønskelig å tilrettelegge for en boligstruktur som supplerer 
fremtidig sentrumsbebyggelse, samt skaper større variasjon på Løvestadfeltet hva gjelder boligtyper, 
utforming og leilighetstørrelser.  
Samtidig som det sikres god tilgang til private og felles uteoppholdsareal, søkes det tilrettelagt for en 
boligstruktur som vil ivareta overordnet krav til god arealutnyttelse. Ved utvikling av gjenværende 
boligområder er ønskelig å tilrettelegge for varierende rekkehus/kjedete eneboliger i 2-3 etasjer, 4-6-
mannsboliger samt leilighetsbygg i 3-4 etasjer. 
 
Ved omreguleringen av gjenværende ubebygde boligfelt vil gjeldende reguleringsbestemmelser bli justert/ 
oppdatert i forhold til nye krav/føringer i kommunedelplan for Spydeberg sentrum. Grad av utnytting for 
boligfeltene foreslås endret fra %TU=60-80% til %BYA = 40-50%.  
Nåværende byggrense mot Østre Linje (25 m fra senter bane) er forutsatt videreført for boligbebyggelsen. 
Innenfor byggegrense mot Østre Linje ønskes det samtidig tilrettelagt for biloppstillingsplasser, for å sikre 
arealeffektiv utnyttelse ved fremtidig boligutvikling samt bedre utnyttelse av tidligere landbruksareal. 
 
Ved endring av bygningstypologien fra blokkbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse og leilighets-
bebyggelse, vil samlet antall boliger bli tilnærmet halvert (150-175 boliger) i forhold til estimatet for full 
utbygging av Løvestadfeltet i gjeldende regulering. Med opprinnelige forutsetninger om mange boliger 
og høy tetthet internt i boligfeltene, ble det ved regulering av Løvestadfeltet vurdert som påkrevd å 
avsette et større felles grøntområde for lek og opphold (ca. 9,0 daa). 
Siden antall boliger på Løvestad viser seg å bli vesentlig færre, og arealkravet til felles lek og oppholds-
areal allerede er godt ivaretatt i tilknytning til eksisterende boligområder, vil det ved omregulering av 
området bli foretatt en viss justering/omdisponering av avsatt grøntområde. Tilgang til felles lek og 
oppholdsareal vil fortsatt ligge godt over arealkravet i kommuneplanen. I tillegg til lek og oppholdsareal 
internt i de enkelte boligfeltene er det kort gangavstand og god tilgjengelighet til etablert kvartalsplass 
ved krysset Nordmyrveien/Nordmyrstubben. 
 
Moen Eiendom AS vil stå som forslagsstiller for planforslaget, men planarbeidet vil bli gjennomført i 
nær dialog med Spydeberg kommune og KS Sørby AS som også er grunneiere innenfor planområdet. 
Enerhaugen Arkitektkontor AS er engasjert som plankonsulent for gjennomføring av reguleringsarbeidet 
og utarbeidelse av påkrevde plandokumenter. 
 
Planarbeid og ønsket utvikling for nordre del av Løvestadfeltet, hva gjelder justering av formålsgrenser og 
mindre omdisponering av arealbruken, har vært fremlagt for Spydeberg kommune ved flere anledninger. 
Oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt 21. nov 2017, og kommunen var i utgangspunktet positiv til 
fremlagt planinitiativ og ønsker om justering/omregulering av nordre del av Løvestadfeltet.  
Siden planarbeidet medfører endringer hva gjelder arealbruk, reguleringsbestemmelser, grad av utnytting 
mv, ble det konkludert med krav om full planprosess og detaljregulering av området. Oppstart av 
planarbeidet ble anbefalt igangsatt. 
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Vurdering av behov for konsekvensutredning - planprogram  
Omregulering av deler av gjeldende regulering for Løvestad mht. justering av formålsgrenser og 
bestemmelser samt mindre omdisponering av arealbruk er vurdert i forhold til i forskrift om 
konsekvensutredning av 01.07.2017 
Planarbeidet og formålet faller ikke inn under § 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og 
ha planprogram eller melding, punkt b).  Planområdet omfatter deler av gjeldende reguleringsplan for 
Løvestad, og ønskete justeringer ligger innenfor rammene og formålet i kommunedelplan for Spydeberg 
sentrum.  Planarbeidet/tiltaket omfattes ikke av oppfangskriterier i vedlegg I punkt 25 og 30. 
 
Planarbeidet og formålet er vurdert at ikke omfattes av unntaket i § 8. Planer og tiltak som skal konsekvens- 
utredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, punkt a), selv om tilrettelegging for 
boligutvikling inngår i tiltak angitt i vedlegg II, punkt 10 b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder. 
I vurderingen er det lagt til grunn at forestående planarbeid kun omfatter mindre justeringer av regulerings-
plan for nordre del av boligområdet på Løvestad, og vil ikke ha konsekvenser for hovedpremissene og 
formålet i gjeldende reguleringsplan eller overordnet planer.  
I forbindelse med oppstart av planarbeidet for gjeldende regulering (Planid 200702), som omfatter et 
større område, ble det foretatt en vurdering på om fremtidig boligutvikling vil medføre vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Da forhold til jordverninteressene var avklart på overordnet nivå og 
formålet/tiltaket ellers ikke ville medføre vesentlig virkninger for miljø og samfunn, ble det konkludert 
med at planarbeidet ikke utløste krav om konsekvensutredning.  
Da store deler av området på Løvestad nå er utbygd, og forestående planarbeid kun omfatter mindre 
tilpasninger til pågående utvikling/utbygging, anses tidligere vurdering å kunne legges til grunn i forhold 
til §10 i forskriften.  
Spydeberg kommune er enig i forslagsstillers vurdering, og har ved oppstart av planarbeidet konkludert 
med at forestående planarbeid ikke utløser krav om konsekvensutredninger etter §8.  
 
Vurderinger av virkninger av planen i forhold til overordnete planer, eksisterende forhold, omgivelsen, 
mv vil uansett inngå som en del av videre planarbeid og planbeskrivelsen (kap. 9). 
 

2. PLANOMRÅDE  

 

Kartskisse - geografisk beliggenhet av planområdet i Spydeberg sentrum 
 
2.1 Lokalisering / dagens bruk 
Planområdet ligger sentralt i forhold til Spydeberg sentrum vest, og omfatter eksisterende boligområde 
(felt B6) i nordvest, landbruksareal rundt låve ved Løvestad gård, samt gjenværende del av variert 
skrånende jordbruksareal avsatt til boligutvikling og fellesareal i nordre del av Løvestadfeltet.  
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Kartskisse – beliggenhet/avgrensning av planområdet på Løvestad, Spydeberg sentrum vest 
 
2.2 Avgrensning 
Planområdet ligger i nordre del av Løvestadfeltet, og avgrenses i nord av Østre Linje, i øst av tilliggende 
boligområder langs Nordmyrveien og Løvestad Søndre, i vest av Næringsveien med tilliggende del av 
Løvestad næringsområde og i sør tilliggende del av Essen gartneri, Nordmyrstubben samt Løvestad 
barnehage i Nordmyrstubben 25. 
 

 
Kartskisse viser avgrensning av planområdet for nordre del av Løvestadfeltet 
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Planavgrensning er fastlagt i samråd med Spydeberg kommune. Boligområdet (B6) med tilliggende felles 
atkomstvei i nordvest er snart ferdig utbygd, men er medtatt i planområdet for å påse at forhold i tidligere 
innvilget dispensasjon fra gjeldende regulering blir ivaretatt og endret ved omreguleringen. Ved søknad 
om rammetillatelse for B6 ble det bl.a. gitt dispensasjon fra krav om opparbeidelse av snuplass i 
Nordmyrstubben, samt at areal avsatt til atkomstvei mellom B6/B7 utgår og tillegges B6 og B7 som del 
av boligområdene. 
 
2.3 Eksisterende bebyggelse/utnyttelse 
Nordvestre del av planområdet (felt B6) er snart ferdig utbygd med to- og firemannsboliger i regi av 
Moen Eiendom AS. I forbindelse med gjennomført utbygging er Nordmyrstubben forlenget og 
opparbeidet frem til avsatt buffersone mot Østre Linje i nord. Del av Nordmyrstubben nord for Løvestad 
barnehage har status som felles atkomstvei for tilliggende boligområder. 
 

  

Forlengelse av Nordmyrstubben samt tilliggende boligbebyggelse i tilknytning til felt B6 i nordvest. 
 
I tilknytning til Løvestad Søndre (9/3) i nordøst står det oppført en større låve som inngår i boligfelt B3. 
Resterende del av planområdet sørvest og øst for Nordmyrstubben utgjør gjenværende jordbruksareal, som 
har vært holdt i hevd i påvente av videre utbygging.  
 

  
Låven på Løvestad gård (felt B3) med tilliggende del av Østre linje i nord. 
 

  
Gjenværende ubebygde landbruksareal mellom låven på Løvestad gård, Espira barnehage og Nordmyrstubben. 
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2.4 Eiendommer innenfor planområdet  
Følgende eiendommer omfattes av planarbeidet:  
 
Gnr/Bnr. Eier  Størrelse Arealbruk Gjeldende reguleringsstatus 
Del av 9/3  Kjell Martin Sørby   7.706 m2 LNF/ubebygd/låve Boliger (felt B3)  
9/146  Moen Eiendom AS 13.062 m2 LNF/ubebygd Boliger (felt B5) og felles grøntområde 
9/145  Moen Eiendom AS 12.956 m2 Eksist boligomr. Boliger (felt B6) og felles grøntområde 
Del av 9/7 Bane nor   2.205 m2 Naturtomt Boliger (del av felt B7)  
Del av 9/10  Essen gartneri      713 m2 Brakkliggende tomt Boliger (del av felt B7) 
Del av 9/111 Spydeberg kommune   6.218 m2 LNF/ubebygd Boliger (del av felt B7), trafikkareal og  
    grøntområde 
  
Samlet areal for planområdet er:      42.860 m2 

 
Kartskisse over eiendommer innenfor planområdet 
 

3. PLANPROSESS - MEDVIRKNING OG SAMORDNING 
3.1 Organisering og medvirkning i planprosessen 
 
Detaljregulering for nordre del av Løvestadfeltet 
 
Forslagsstiller:   Moen Eiendom AS 
Plankonsulent:   Enerhaugen Arkitektkontor AS v/ Rune Slaastad  
Planmyndighet:  Spydeberg kommune  
Plan id:   123-2017-0005 
 
Planprosess - medvirkning 
23.03.2017 Møte vedr. utbygging utvikling av Løvestad felt B5 og B6  
14.09.2017 Anmodning vedr. oppstart av reguleringsarbeidet. 
21.11.2017 Oppstartsmøte med planavdelingen vedr igangsetting av detaljregulering.  

Avklaring planavgrensning, prosess, formål, planforutsetninger, mv 
  Referat fra oppstartsmøte  
14.12.2017 Kunngjøring i Smaalenene - utsendelse av varslingsbrev til naboer, høringsinstanser mv. 
22.01.2018 Svarfrist i forbindelse med forhåndsvarsling - innkommet 8 uttalelser. 
22.01.2018 Henvendelse til Bane Nor ift. uttalelse ved varsel om oppstart – vedlagt rev. planskisse. 
15.03.2018 Tilbakemelding fra Bane Nor -  åpner for bruk av areal mot Østre Linje til parkering. 
20.04.2018 Dialog med saksbeh - oversendt utkast til plandokumenter, bestemmelser og plankart 
16.05.2018 Oversendelse av plandokumenter for offentlig ettersyn  
29.05.2018 1. gangs behandling i Plan og Miljøutvalget 
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Planarbeidet er gjennomført i nær dialog med planavdelingen i Spydeberg kommune, og kommunens 
barnerepresentant har vært forelagt reguleringsforslaget. Med unntak av ytterligere dialog/avklaring med 
Bane nor, har det ikke vært påkrevd med andre henvendelser/avklaringer med regionale fagmyndigheter 
basert på innkomne uttalelser ved oppstart, Tilbakemeldinger fra planmyndighet, innkomne uttalelser ved 
oppstart og overordnete føringer anses ivaretatt i utarbeidet planforslag. 
 
3.2 Kunngjøringsuttalelser ved varsel om oppstart: 
Kunngjøring om igangsetting av detaljregulering/omregulering for nordre del av Løvestadfeltet ble 
varslet i Smaalenenes Avis lørdag 14.12.2017, med frist for å komme med innspill/uttalelser innen 
22.01.2018. Naboer og høringsinstanser fikk tilsendt varslingsbrev med tilhørende vedlegg, samt at 
varslingsdokument lå utlagt på kommunens hjemmeside i varslingsperioden. Pr. 16. feb. 2018 er det 
innkommet 8 uttalelser/innspill til plansaken.  
 
Liste over uttalelser/innspill ved oppstart 
 

1 Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen   12.01.2018 
2 Fylkesmannen i Østfold, miljøavdelingen    22.01.2018 
3 Statens vegvesen      04.01.2018 
4 Bane Nor      10.01.2018 
5 Bane Nor      19.03.2018   
6 Hafslund Nett       21.12.2017 
7 NVE        04.01.2018 
8 Forum For Friluftsliv      17.01.2018  
9 K.M.Sørby A/S       18.01.2018 

 
Sammendrag og forslagstillers kommentarer til uttalelser/innspill ved oppstart følger av vedlegg 7, 
mens selve uttalelsen/innspill følger av vedlegg 8.  
 

4. PLANSTATUS  
4.1 Statlige planbestemmelser, rikspolitiske retningslinjer, nasjonale forventninger 
  
* Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, kgl.res. 24. juni 2011, inneholder føringer 
og forventinger til blant annet by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, og skal tas hensyn til i 
den kommunale planleggingen. 
 
* Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) har som 
mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal utvikle og fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og trafikkavvikling, bærekraftige byer og tettsteder, verdiskapning 
og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. Transportbehovet skal søkes begrenset, og 
klima- og miljøvennlig transport skal vektlegges. Sykkel og gange som transportform skal tillegges vekt 
der forholdene ligger til rette for dette. 
Fortetting og transformasjon bør søkes utnyttet før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggings-
områder bør styres mot sentrumsnære områder med mindre arealkonflikter og sees i sammenheng med 
behov for infrastruktur. 
 
* Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen krever at konsekvenser 
for barn og unge alltid vurderes i plansaksbehandlingen. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 
unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres 
varierte og store nok lekearealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det skal søkes lagt 
til rette for løsninger som gir korte avstander til daglige gjøremål og begrenser transportbehovet. 
 
* RPR- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming – høringsutkast 12.12.2007 har til formål å 
sikre at all planlegging bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn, slik at 
alle skal ha samme muligheter til å utvikle sine evner og leve et godt meningsfylt liv. Retningslinjene 
forutsettes lagt til grunn for all planlegging etter pbl.   
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4.2 Regionale og kommunale planer 
* Fylkesplan, Østfold mot 2050, 2009 -2012, av 26.02.09 er en strategisk plan hvor målene i planen 
avspeiler et langsiktig perspektiv for utvikling av Østfold mot 2050. Strategiene peker mot tiltak som skal 
settes i gang på kort og lang sikt for å nå målene i Østfold. Planens mål og strategier er inndelt etter 
hovedtemaene for en bærekraftig utvikling: Levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.  
Det er utpekt tre oppfølgingsområder som skal prioriteres, herunder kompetanseutvikling, fortetting, 
byutvikling og vern samt transport og fysisk aktivitet. 
Fylkesplanen gir arealbegrensninger for fremtidige bolig- og næringsområder i Indre Østfold som region. 
Ved rullering av kommuneplaner anmodes det om at kommunene vurderer avsatte utbyggingsareal, tar ut 
arealer som ikke anses som aktuelle, og sikrer en bærekraftig og arealeffektiv bruk av fremtidige 
utbyggingsareal. Spydeberg sentrum er i fylkesplanens arealstrategi angitt som et sentralt knutepunkt for 
bolig – og tettstedsutvikling i Indre Østfold. 
 
* Fylkesdelplan, Areal- og transportplan for Indre Østfold, av 09.06.04 er en regional og temabasert plan 
for bolig, næring og transport i Indre Østfold. I planen skisseres løsninger for å skape en bærekraftig 
utvikling av regionen, som fordrer felles strategier og samarbeid mellom kommunene. 
Ved å fokusere på lokalisering på nye boliger og næring i tilknytning til eksisterende bebygde 
områder, er det en målsetting om å styrke kollektivtransporten, gi økt andel gående/syklende og ikke 
minst styrke regionen som en egen arbeids-, handels- og boenhet. 
 
* Kommuneplan for Spydeberg kommune 2016-2028, av 10.30.2016: Kommuneplanen følger opp 
nasjonale og regionale føringer for et transport- og arealeffektivt utbyggingsmønster gjennom 
fastsetting av en langsiktig grense for tettstedsutviklingen fram mot 2050.  
Spydeberg sentrum er kommunens viktigste utbyggingsområde for boliger, og utgjør også et sentralt 
kollektivknutepunkt med god tilgang til tog og buss. Med omlegging av E18 er trafikken gjennom 
sentrum blitt vesentlig redusert. Satsing på bolig- og tettstedsutvikling i Spydeberg sentrum er i 
samsvar med regionale føringer.  
I kommuneplanens arealdel vises det til kommunedelplan for Spydeberg sentrum (2012-2024) hva 
gjelder fremtidig utvikling/arealformål i sentrum. 
 
* Kommunedelplan for Spydeberg sentrum (2012-2024) 
I kommunedelplan for Spydeberg sentrum er gjeldende regulering lagt til grunn, hvor området er 
avsatt til areal for boligbebyggelse, friområde/grønnstruktur. 
Ved transformasjon og utbygging av nye sentrale boligområder i Spydeberg sentrum er det angitt at 
det skal tilrettelegges for konsentrert boligbebyggelse for å utnytte de sentrumsnære boligområdene på 
best mulig måte. 
 

 
Utsnitt av kommunedelplan for Spydeberg sentrum samt avgrensning av planområdet på Løvestadfeltet 
 
4.3 Gjeldende reguleringsplaner  
Planområdet omfatter del av gjeldende regulering for Løvestad, planid 2007002, hvor arealene er avsatt 
til byggeområde for boliger (blokkbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse (B3 og B5-B7), felles 
grøntområde, trafikkområder og buffersoner/vegetasjonsbelte. 
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Avgrensning av planområdet for nordre del av løvestadfelet sett i forhold til gjeldende regulering for Løvestad.
  

4.4 Pågående planarbeider  
Ingen kjente pågående planer som vil ha innvirkning på utvikling innenfor planområdet på 
Løvestadfeltet. 
 

5. ANALYSE AV PLANOMRÅDE OG TILGRENSEDE OMRÅDER 
5.1 Landskapsmessige forhold 

 
Planområdet sett i forhold til det overordnete landskapet rundt Spydeberg 
 
Landskap 
Planområdet ligger på et lokalt høydedrag og utgjør deler av det åpne kulturlandskapet som tidligere 
avgrenset Spydeberg sentrum i vest. Fra området er det god utsikt mot Spydeberg søndre og 
Lundsåsen/Lund vest. Inntil 2007 utgjorde planområdet deler av jordbruksareal tilhørende Løvestad 

E18 

NFv 128 

Østre Linje 

Hylliåsen 
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Søndre, og lå inneklemt mellom boligbebyggelsen i øst og Løvestad næringsområde i vest. Siden 2007 
har jordbruksarealet vært gjenstand for gradvis boligutbygging, og det er nå i hovedsak kun arealer i 
tilknytning til planområdet som gjenstår før vestre del av Spydeberg sentrum er sammenbygd med 
Løvestad næringsområde.  
I nord danner Østre Linje en fysisk barriere i forhold til tilgjengelighet til tilliggende åpent kulturlandskap 
rundt Løvestad Vestre og tilliggende del av Hylliåsen, som utgjør et mye bruk nørrekreasjonsområde for 
beboere i Spydeberg sentrum.  
 
Topografi 
Planområdet utgjør et av svakt skrånende terreng mot syd- og vest, med lokale mindre forsenkninger/ 
forhøyninger. Forsenkningene i landskapet er opprinnelig ravine- og bekkedaler, som har vært gjenstand 
for arrondering, oppfylling og opparbeidelse til jordbruksareal.  
I øst stiger terrenget i varierende grad fra kote +110 i ravinedalen til kote +114,0 ved låven på Løvestad 
Søndre og Østre Linje i nord. I vest skråner terrenget jevnt fra kote +112,0 ved atkomstveien langs 
Løvestad barnehage til kote + 116 ved Løvestad industriområde.   
 
Grunnforhold: 
Ihht. løsmassekart fra NGU består planområdet av hav- og fjordavsetning, hvor mektigheten av finkornete 
marine avsetninger kan variere 0,5 m til flere ti-talls meter.  
 

   
Kartutsnitt løsmassekart (NGU-database) for planområdet og tilliggende områder. 
 
I forbindelse med reguleringen av Løvestadfeltet i 2006 ble det foretatt geotekniske undersøkelser i 
området. Det ble i hovedsak registrert mektige leiravsetninger på hele feltet. Mens arealene i øst hovedsak 
består av godt utviklet tørrskorpe, ble det avdekket større områder i vest med innslag av bløt leire. Det ble 
ikke registrert forekomster av kvikkleire innenfor området. Undersøkelsene viste også store lokale 
forskjeller hva gjelder avstand til fjell, boremotstand og løsmassesammensetning i området. Mens dybden 
til fjell var 0,5-2,5 meter i området ved Løvestad barnehage, ble det ellers i området registrert dybder til 
fjell fra 4,5 - 18,0 meter.  
I rapporten fra 2006 (vedlegg 5B) konkluderes det med at forholdene i østre del av Løvestadfeltet er godt 
egnet for en direkte fundamentering av lett bebyggelse. Før utbygging av områdene i vest ble det derimot 
anbefalt å ta tilleggsundersøkelser for å vurdere beskaffenheten og omfanget av bløtleira. 
 
I forbindelse med utbygging av boligfelt B6 ble det i 2016 foretatt geotekniske vurderinger av området i 
nordvest, som tidligere var angitt som et kritisk område. Selv om deler av grunnen i felt B6 består av bløt 
leire, konkluderte rapporten (vedlegg 5A) med at det ikke foreligger risiko for leirskred i området. 
Boligbebyggelsen i vest ble anbefalt utført med direkte fundamentering på komprimert steinfylling. Det ble 
også angitt at mindre oppfyllinger (<3m) og planering av lokale forhøyninger vil medføre at stabilitets-
forholdene er tilfredsstillende.  
Da foreliggende geotekniske vurderinger anses å gi et godt bilde av grunnforholdene i området, anses det 
ikke påkrevd å foreta ytterligere geoteknisk undersøkelser ved omregulering av nordre del av Løvestadfeltet. 
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Grønnstruktur:  
Som det fremgår av oversiktsbilder og foto er grønnstruktur og naturlig vegetasjon i området svært 
begrenset. Planområdet omfatter i all hovedsak tidligere kornproduksjonsareal, som i dag ligger delvis 
brakk og fremstår som engmark. Det er kun i tilknytning til vestre del av eiendom 9/7 at det er innslag av 
varierende trevegetasjon og kratt. Trær og randsonevegetasjon langs Østre Linje er i all hovedsak fjernet 
av Bane nor.  
 
 
5.2 Verneinteresser – kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljø 
Kulturminner: 
Innenfor planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Fylkeskonservatoren har ikke 
gitt uttalelse ved varsel om oppstart i 2017, men skyldes trolig at Løvestadfeltet ble fritatt for ytterligere 
undersøkelser etter gjennomførte arkeologiske registreringer høsten 2005. I forbindelse med regulerings-
arbeidet for Løvestadfeltet ble foretatt prøvesjakting i tilknytning til jordbruksarealene, uten at det ble gjort 
funn av interesse.   
Siden det ved grunnarbeider kan avdekkes nye arkeologiske funn, vil det på bakgrunn av tidligere 
anbefalinger fra Fylkeskonservatoren bli tatt inn generell bestemmelse til planen i forhold til § 8 i 
Kulturminneloven. 
  
Nyere tids kulturminner/-miljø: 
Verken planområdet eller tilliggende omgivelser omfatter bygnings- eller kulturmiljø med særskilt interesse. 
Eksisterende låvebygning i tilknytning til Løvestad Søndre (9/3) har lokal verdi, og eier har meddelt at den 
inntil videre er forutsatt oppretthold som en del av miljøet knyttet til gårdsbebyggelse. 
 
Naturmiljø jfr. naturmangfoldsloven:  
Som det fremgår av kartutsnitt fra Naturbase.no og Artskart.Artsdatabasen.no på neste side, er det i sør-
vestre del av planområdet avmerket en registrering av «arter av særlig stor forvaltningsinteresse». 
Observasjonen (2012) er den samme i begge databasene, men fuglearten som oppgis er forskjellige, både 
konglebit og gulspurv. Trolig er observasjonen gjort i tilknytning til randsonevegetasjon mellom nærings-
området og tilliggende jordbruksareal.  

    
Utsnitt av kart fra naturbase og artsdatabase for nærmiljøet rundt planområdet på Løvestadfeltet. 
 
Selv om det er observert nær truede fuglearter i området, anses ikke planområdet eller fremtidig bolig-
utbygging å berøre særskilte forvaltningsinteresser hva gjelder sårbar flora, prioriterte naturverdier, eller 
truede eller rødlistete arter.  
Virkningene av tiltaket/planforslaget anses å være begrenset, og vil ikke medføre risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. Da det siden 2012 har vært gjennomført ytterligere utbygging i 
området, og vil trolig kulturlandskapet i randsonen langs Hylliåsen i nord være et viktigere miljø for de 
registrerte fugleartene. 
 
Gjennomføring av planen anses ikke å medføre at forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 5 fravikes. Da det ikke 
er registrert særskilt viktig naturmangfold innenfor planområdet eller relevante tilgrensede områder, anses 
ikke §§ 10,11 og 12 komme til anvendelse. 
 
 
 



Planbeskrivelse – side 13 av 32 

Detaljregulering for nordre del av Løvestadfeltet, Spydeberg sentrum vest 

5.3 Trafikale forhold  
Hovedatkomst til planområdet er via Nordmyrstubben og Nordmyrveien med tilknytning til Spydeberg 
sentrum og fylkesvei 128 ved Myrakrysset. Etter omleggingen av E18 har trafikkbelastning langs Fv128 
blitt vesentlig redusert, og fremkommeligheten i Myrakrysset betydelig forbedret. 
 

  
Nordmyrveien inn mot sentrum/Myrakrysset, samt krysset Nordmyrveien/Nordmyrstubben.  
 
Nordmyrstubben er en rolig bolig-/blindvei med begrenset trafikkbelastning, og har status som kommunal 
vei frem til Løvestad barnehage. Nordre del av Nordmyrstubben er forlenget som del av utbyggingen av 
felt B6, og har status felles atkomstvei. Trafikk i tilknytning til Nordmyrstubben er i all hovedsak knyttet 
til tilliggende boliger samt Løvestad barnehage.  
 
Selv om boligutbygging i nordre del av Løvestadfeltet vil medføre økt trafikkbelastning i Nordmyrstubben og 
del av Nordmyrveien gjennom sentrum, vil økningen å ha begrenset konsekvens for trafikkavvikling eller 
kryssløsning i sentrum ved Myrakrysset/Fv128 
Da antall boliger på Løvestadfeltet blir lavere enn forutsatt i gjeldende regulering og trafikk langs Fv128 er 
blitt vesentlig redusert, er anses det ikke påkrevd å utføre trafikkanalyser som del av reguleringsarbeidet.  
  
Avkjørsler/atkomst: 
Nordmyrstubben er i dag opparbeidet med asfaltert veibredde fra 5-6 meter med tilliggende gang-/ 
sykkelvei og fortau. Dagens veistandard er dimensjonert for full utbygging av Løvestadfeltet, og 
utformingen og tilliggende avkjørsler bidrar til at kjørende holder lav hastighet 
 

     
Avkjørsel i Ryggeraet fra planområdet                                   Eksisterende privat avkjørsel i planområdet 
 
Nye avkjørsler til planområdet vil i hovedsak bli tilknyttet nordre del av Nordmyrstubben, som også er 
forutsatt forlenget gjennom tilliggende boligfelt frem til B3 ved Løvestad Søndre i øst. Fremtidige boliger 
i søndre del av felt B3 vil også kunne tilknyttes atkomst via tilliggende boligfelt og Nordmyrveien.  
 
Trafikksikkerhet/gangforbindelser: 
Situasjon for gående og syklende i nærområdet anses som tilfredsstillende. Langs Nordmyrstubben er det 
opparbeidet g/s-veg med tilknytning til fortau langs Nordmyrveien frem til Stasjonsgata/sentrum. Det er 
også mange snarveier gjennom tilliggende boligområder samt flere mindre trafikkerte boliggater, som 
bidrar til trafikksikre og trygge gangforbindelser til skole, tilliggende boligområder, idrettsplass, lek- og 
aktivitetsområder, sentrum samt Spydeberg togstasjon.   
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Eksisterende tråkk/sti gjennom Essen gartneri ivaretar i dag gangforbindelse til Lundveien bussholdeplass 
ved Fv128. Tilsvarende er det stier gjennom planområdet som ivaretar tilgjengelighet til tilliggende 
boligområder samt friluftsområder i Hylliåsen via jernbaneovergang ved Løvestadveien.   
 
5.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Som et ledd i planarbeidet er det foretatt en overordnet ROS-analyse for å belyse tema/ forhold innenfor 
planområdet eller i nærområdet som evt. kan medføre en samfunnsmessig eller helsemessig risiko. Sjekk- 
listen som er lagt til grunn omfatter de fleste planrelevante forhold av betydning for vurdering av fare for 
samfunnssikkerhet, beredskap, helse og miljø. 
 
Med unntak av nærhet til Østre linje og støysoner langs jernbanen ligger planområdet ikke i nærhet til 
influensområder med generelle eller spesielle risikofaktorer, og anses i begrenset grad å omfatte naturgitte 
eller virksomhetsrelaterte forhold som medfører særskilt risiko. Det er ikke avdekket hendelser/forhold 
knyttet til planområdet eller tiltaket som anses å ha høy risiko, konf. ROS-analyse - vedlegg 4.  
 
Planområdets/tiltakets sårbarhet overfor uønskede hendelser/farer vurderes som begrenset for de fleste 
forhold. Det forutsettes da at planlagte løsninger følger gjeldende lover og forskrifter samt at angitte 
risikoreduserende tiltak/undersøkelser legges til grunn ved videre utvikling av området, prosjektering og 
gjennomføring av tiltaket mht. boligutbygging 
 
Radon   
NGUs aktsomhetskart viser at områdene rundt Spydeberg utgjør områder med «moderat til lav aktsomhet» 
for radon. Dette er laveste klassifisering, og tilsier at området ikke er utsatt for unormal radondannelse. Det 
foreligger ikke registreringer på målinger av inneluft i oppført boliger i nærområdet som tilsier at området 
er spesielt utsatt for stråling. Tiltak knyttet til normal byggepraksis og krav i teknisk forskrift anses som 
tilstrekkelig.  
 

   
Aktsomhetskart (NGU) for vestre del av Spydeberg og planområdet. 
 
For å ivareta gjeldende forskrifter og sikre fremtidige boliger mot helseskadelig inntrengning av radon-
stråling, er radonsperre mot grunn og radonbrønn for evt. senere ventilering anbefalte tiltak. Risiko for 
helsemessige uønskete hendelser vil da være liten/lav. Med bakgrunn i nevnte forhold anses det ikke 
påkrevd å foreta nærmere undersøkelser av radonstråling i området som ledd i planarbeidet.  
 
Støy fra vegtrafikk  
Med god avstand fra Fv128 vil området i begrenset grad være støyutsatt ift. veitrafikk. Støyvurderinger fra 
tidligere utbygginger nærmere Fv128 angir at planområdet ligger utenfor støysoner langs Fv128. Tidligere 
vurderinger var også utført da fylkesveien hadde status som E18 og trafikkbelastning var vesentlig høyere. 
Støy fra veitrafikk i Nordmyrstubben vil være begrenset, og i hovedsak være knyttet til intern trafikk til 
tilliggende boligområder innenfor planområdet.  
 
Støy fra jernbane 
Nærhet til Østre Linje medfører at randsoner i nordre del av planområdet vil være støyutsatt. Overordnete 
støykart mottatt fra Bane Nor viser at gul støysone (Lden 58dB) kun omfatter en randsone på 25-30 meter 
langs selve jernbanetraseen. Støysonen vil i begrenset grad omfatte arealer som er forutsatt tilrettelagt for 
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oppføring av boligbebyggelse eller uteoppholdsareal. Støysonekart langs Østre linje (2010) følger av 
vedlegg 6. 
 

 
Støysonekart langs Østre linje for 2010, Bane nor 
 
Lydforhold på fasader og oppholdsareal 
Langs felt B6 er det allerede etablert en støyvoll mot Østre Linje, men ut fra mottatte støykart fra Bane Nor 
anses det ikke påkrevd med støyskjerming for tilliggende boligområder i øst. Dersom det allikevel viser seg 
å være påkrevd, er det i planforslaget sikret at det tillates etablert støyskjerm/-voll mot jernbanen. 
 
Selv om fremtidige boliger blir liggende utenfor gul støysone, er det viktig å sikre at private og felles 
uteoppholdsareal blir avskjermet og ikke sjeneres av støy fra jernbanen. Boliger nærmest jernbanen bør 
utformes og orienters slik at de gir best mulig avskjerming for tilliggende deler av boligområdet.  
 
Med skissert utbygging/utforming av boligfelt B6 vil alle boligene få avskjermete privat uteplasser (terrasse/ 
balkong) og felles uteoppholdsareal med gode sol – og lysforhold beliggende mot sør og vest. Uten at det er 
foretatt beregninger antas det at uteoppholdsarealene vil ha lydnivå som ligger godt under anbefalt grense-
verdi Lden 58dB. 
Selv om det meste av boligbebyggelsen blir liggende utenfor støysoner langs jernbanen, vil deler av fasadene 
mot nord allikevel kunne ha lydnivå over Lden 58dB. Ved videre detaljprosjektering av boligene vil det bli 
foretatt beregning av støynivå på fasader mot jernbanen for å påse at nødvendige tiltak blir ivaretatt ved 
utforming av fasader og planløsninger i forhold til vilkår i reguleringsbestemmelsene.  
 
Innendørs lydforhold 
Lydnivå på fasader er bestemmende for innendørs lydnivå. Ihht. NS 8175 klasse C er kravet til innendørs 
lydnivå Lekv < 30 dBA og Lmaks < 45 dBA. 
 
Forutsatt balansert ventilasjon (ingen ventiler), vil vinduer, vegg og tak være bestemmende for innendørs 
lydnivå. Med dagens energikrav til boliger anses standard tak- og ytterveggkonstruksjon å tilfredsstille krav 
til innendørs lydnivå for fasader mot Østre Linje. For enkelte vinduer kan det derimot være påkrevd med en 
lydklasse over vanlig standard for å tilfredsstille kravet. 
 
 
Luftforurensning 
Med områdets «landlige» beliggenhet i randsonen av Spydeberg sentrum og god avstand til Fv128, anses det 
ikke påkrevd med kartlegging av luftforurensing i forhold til utbygging i nordre del av Løvestadfeltet. 
Beliggenhet på et høydedrag med tilliggende åpent landskapsrom gir god luftutskifting, og luftkvaliteten vil 
med stor sannsynlighet ligge godt innenfor anbefalte grensenivåer for utbygging av boliger. 
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5.5 Lek og rekreasjon 
Planområdet og fremtidig utbygging knyttet til Løvestadfeltet berører ikke arealer som i dag er tilrettelagt for 
lek og opphold for barn og unge. Selv om planområdet omfatter del av regulert grøntområde for anleggelse 
av felles park/uteoppholdsareal for tilliggende boligfelt, er området ikke opparbeidet ved utbygging av 
tilliggende områder. Nordre del av grøntdraget er forutsatt opparbeidet ved utbygging av felt B5 og B3.  
 
Som det fremgår av påfølgende oversiktskart er det gangavstand fra Løvestadfeltet til varierte lek- og 
oppholdsareal i nærområdet, idrettsanlegg og skoler i Spydeberg sentrum samt barnehager med tilhørende 
lekeområder. I tilliggende boligområder er det også etablert nærlekeplasser og felles uteplasser for lek og 
opphold. 

 
Områder for barn og unge i tilknytning til Spydeberg sentrum og nærmiljøet rundt planområdet. 
 
Med kort gangavstand (500m) til Folkehelseparken ved Hyllibekken med park, lekeplass og varierte anlegg 
for ballspill for barn i ulike aldre, ønsker forslagsstiller å ha fokus på de minste barna og variert utfoldelse/ 
rekreasjon ved opparbeidelse av nordre del av gjennomgående parkdrag på Løvestadfeltet. I tillegg til 
parkmessig opparbeidelse vil det være aktuelt å anlegge en lekeplass, åpen gresslette for varierte lek og 
ballspill samt utplassering av sittegrupper for voksne. 
Fra Løvestadfeltet er det ellers kort gangavstand (500 m) til Hylliåsen med tilliggende friluftsområder, 
som vil være et naturlig nærrekreasjonsområde for alle aldersgrupper både sommer som vinter. 
 
5.6 Servicetilbud og infrastruktur i og rundt planområdet 
 
Teknisk infrastruktur 
VA-anlegg: I forbindelse med utbygging av tilliggende deler av Løvestadfeltet er det fremført kommunalt 
vann- og avløpsanlegg i tilknytning til Nordmyrstubben. Siden anlegget i utgangspunktet er dimensjonert for 
ca. 300 boliger, forutsettes det at VA-anlegget har nødvendig kapasitet for utbygging av gjenværende 
boligområder på Løvestadfeltet. Ved ferdigstillelse av alle boligfeltene på Løvestad vil totalt antall boliger 
trolig utgjøre 150-175 boliger.  
De nye boligfeltene er forutsatt tilknyttet VA-ledninger i tilliggende del av Nordmyrstubben, men det kan 
også være påkrevd å legge fremføring via gjennomgående grøntdrag, (felt B3). Med opprinnelige planer 
for innpassing av leilighetsbebyggelse i 4 etasjer på Løvestadfeltet, er det forutsatt at ledningsnettet også 
har nødvendig kapasitet som brann- og slokkevann. Ved byggesak vil påkrevd utplassering av brannvanns-
uttak for delområdene bli ivaretatt. 

Hylliåsen 
Friluftsområde 

Idrettshall 
/fotball 

Spydeberg 
ungdomsskole 

Planområde 

Folkehelseparken 

Barnehage 

Barnehage 
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Kraftforsyning: Fordelingsnett for nordre del av Løvestadfeltet ligger langs Nordmyrstubben, og utbygging 
av gjenværende områder vil ikke komme i konflikt med eksisterende el-anlegg. Trafo innenfor felt B5 
forsyner i dag tilliggende boligområder, men antas å være dimensjonert for å kunne forsyne et større antall 
boliger. Hafslund Nett har meddelt at tiltakshaver må oppgi påkrevd effektbehov i god tid, slik at evt. 
påkrevd oppgradering og utvidelse av kraftforsyning kan vurderes fortløpende ved hver ny utbygging. Ved 
utbygging av felt B3 og B7 kan det evt. være påkrevd å avsette areal til utplassering av ny trafo/nettstasjon.  
 
Fjernvarme/alternativ energiforsyning: Det foreligger det ikke infrastruktur for fjernvarme i nærområdet, og 
det er heller ikke planer for slik fremføring til Løvestadfeltet. Alternativ energiforsyning til oppvarming ved 
evt. oppføring av leilighetsbebyggelse vil da være varmepumpe, solceller, jordvarme, el. tilsv. For småhus-
bebyggelse er det kun krav til oppføring av pipe for montering av vedovn eller tilsv.  
 
Service-/kollektivtilbud: 

 
Oversikt over nærliggende offentlige og private handels- og tjenestefunksjoner i forhold planområdet. 
 
Som det fremgår av oversiktskartet ligger planområdet sentralt i Spydeberg sentrum, med gangavstand til 
varierende handels- og tjeneste-tilbud, rådhus, kulturhus, barne- og ungdomsskoler, idrettsanlegg, togstasjon, 
mv. Avstand fra Løvestadfeltet til sentrum (Tebosenteret) er ca. 800 m, Spydeberg ungdomsskole/idretts-
anlegg ca. 1,0 km, Spydeberg stasjon med tilliggende rådhus og kulturhus ca. 1,0 km og Hovin barneskole 
ca. 1,4 km. I nærmiljøet er det også flere barnehager, hvor Løvestad barnehage ligger som nærmeste nabo. 
 
Kollektivtilbudet i Spydeberg omfatter både tog og bussforbindelser. Nærmeste bussholdeplasser ligger 
langs Fv128 (500 m) med lokal bussforbindelse til Moss - Askim. Ved Tebo-senteret (800m) ligger ellers 
bussterminal for regionale og lokale bussruter. 
Spydeberg stasjon ligger ca. 1,0 km fra planområdet, med togforbindelser til Oslo, Askim, mv. 
 
Handels- og servicetilbud i Spydeberg sentrum dekker de fleste behov, men for et mer variert tjenestetilbud 
vil Askim være nærmeste sentra, (8,0 km langs Fv128 eller med tog). 
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  
Planforslag er utarbeidet som en detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser, og omfatter i 
ubebygde og bebygde regulerte boligområder nordre del av Løvestadfeltet, tilliggende del av Nordmyr-
stubben samt felles grøntområder. I hovedsak er planavgrensning fastlagt i forhold til eiendomsgrenser og 
formålsgrenser for tilliggende områder i gjeldende regulering for Løvestad sentrum vest. Tillatt utnyttelse og 
utvikling innenfor planområdene fremgår av tilhørende detaljerte reguleringsbestemmelser.  
 
Reguleringskart i målestokk 1:1000 og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg 1 og 2. 
 
Reguleringsplan (nedfotografert) 
 

 
 
Reguleringsformål 
I reguleringsplan for nordre del av Løvestadfeltet er det avsatt følgende arealformål ihht. pbl. §12-5 
           
Bebyggelse og anlegg, PBL. §12-5, nr. 1)    Boligbebyggelse, B3, B5 - B7  (31.320 m2) 
      Energianlegg, E1          (30 m2) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk    Kjørevei, f_KV1 – KV2    (1.974 m2) 
infrastruktur, (PBL. §12-5, nr. 2)  Fortau, f_F1,         (144 m2) 

Gangveg/gangareal, o_GV1       (712 m2)
 Parkeringsplasser, f_P1-P3         (932 m2) 

 
Grønnstruktur, (PBL. §12-5, nr. 3)  Vegetasjonsskjerm, V1- V3    (4.774 m2) 

Kombinert grønnstrukturformål, 
Park/uteoppholdsareal, f_P/U    (2.974 m2) 

 
Planområdet utgjør totalt et areal på         42.859 m2
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Bebyggelse og anlegg:  
 
Boligbebyggelse med tilhørende anlegg, B3 og B5-B7 
Ved utbygging av boligfeltene stilles det krav til helhetlig utvikling/utforming av den enkelte felt inkl 
tilliggende trafikk- og grøntareal. Utbyggingen kan derimot deles opp i flere byggetrinn. 
 
Plassering og arealbruk 
I tilknytning til boligfeltene tillates det oppført varierende bygningstypologi, herunder konsentrert 
småhusbebyggelse i 2-3 etasjer og leilighetsbebyggelse 3-4 etasjer med tilhørende anlegg. 
 
Boligbebyggelse med trapperom, heis og evt. garasjekjeller under terreng skal plasseres utenfor regulerte 
byggegrenser angitt på plankartet. Balkonger tillates derimot utkraget inntil 1,0 meter over regulert 
byggegrense mot tilliggende grøntområder. 
 
Frittstående sportsboder, garasjer, installasjoner/anlegg, overbygd sykkelparkering, nettstasjon, mv. 
tillates plassert over regulerte byggegrenser, men ikke nærmere enn 2,0 meter fra eiendoms-/ 
formålsgrense. Med unntak mot veiareal kan mindre frittliggende sportsboder plasseres 1,0 meter fra 
naboeiendoms-/formålsgrense. Tilsvarende kan felles avfallsanlegg plassere inntil 1,0 meter fra formåls-
grense mot veiareal.  
  
Regulerte byggegrenser er vist på plankartet og varierer fra 2,0 - 5,0 meter i forhold til tilliggende 
formålsgrense.  Langs felles atkomstvei (KV1) varierer byggegrense fra 8,0-10 meter fra senterlinje 
vei.  
 
Utforming av bebyggelse og anlegg  
I tilknytning til felt B3 og B7 åpnes det for oppføring av leilighetsbebyggelse i 4 etasjer + underetasje/ 
garasjekjeller, samt konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer med tilhørende anlegg.  
Innenfor felt B5 kan det oppføres leilighetsbebyggelse i 3 etasjer samt konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 
etasjer med tilhørende anlegg.  
Felt B6 er ferdig utbygd og reguleres i samsvar med eksisterende bebyggelse til konsentrert småhus-
bebyggelse i 2 etasjer for 2-6 mannsboliger med tilhørende anlegg. 
 
Innenfor felt B3, B5 og B7 kan konsentrert småhusbebyggelse omfatte kjedet eneboligbebyggelse, rekke-
hus samt 2-8 mannsboliger. Ved oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasjer, skal øvre 
etasjeplan maksimalt utgjør 60% av underliggende etasjeplan og utformes med pulttak/flate tak.  
 
Det stilles krav til at bebyggelsen innenfor det enkelte felt eller husrekke skal utformes slik at de samlet 
fremstår med et enhetlig arkitektonisk utrykk når det gjelder volum, materialbruk og farger. For å sikre 
varierende fasadeutrykk på større sammenhengende fasader (leilighetsbebyggelse), skal de gis en oppbrutt 
karakter ved bruk av sprang, varierende fasademateriale eller fargevalg. Ved oppføring av tilbaketrukket 
etasjeplan kan tilliggende del av takflate benyttes til takterrasse.  
Der tomteforholdene ligger til rette for det tillates sokkel-/underetasje i tillegg til regulerte etasjetall.  
 
Låvebygning i felt B3 tillates ombygd til boliger eller revet for helhetlig boligutvikling av området. 
Ved ombygging av låven til boliger vil eksisterende byggehøyder være gjeldende, men de nye 
byggehøydene vil gjelde ved oppføring av nybygg. 
 
For å sikre gode bokvaliteter er det krav til at alle boligene skal ha tilgang til avskjermet privat 
uteplass/balkong/takterrasse med gode lys- og solforhold. 
 
Frittstående sportsboder, garasjer/carporter og overbygde sykkelparkering, avfallsløsning, mv skal gis en 
utforming som sammenfaller med tilhørende boliger. Garasje/carport kan oppføres som fellesanlegg eller 
som frittliggende/tilbygg til boenheten. Ved oppføring av garasje/carport på egen tomt/bruksenhet kan 
areal i forkant benyttes som biloppstillingsplass. Det stilles ikke krav til å snu på egen tomt ved innkjøring 
fra intern kjørevei.  
Anlegg for avfallshåndtering skal plasseres slik at de blir til minst mulig sjenanse. Ved etablering av 
fellesanlegg skal arealene avskjermes med beplantning og/eller gjerde.  
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Grad av utnytting og byggehøyder: 
Tillatt grad av utnytting for boligfelt B3 og B5-B7 er %BYA = 45 %, og er forutsatt beregnet i forhold 
til brutto tomt eller felt avsatt til boligformål.  
Biloppstillingsplasser etablert innenfor boligfeltene skal medregnes med 18 m2 pr. plass. Garasjeanlegg 
under bebyggelse eller terreng/uteoppholdsareal er derimot angitt at ikke skal medregnes i grad av 
utnyttelse (%BYA).  
For å begrense størrelse på garasje/sportsbod tilhørende en boenhet, er samlet BYA regulert til 40 m². 
 
Maksimal gesimshøyde for leilighetsbebyggelse i 3 og 4 etasje med pulttak/flatt tak er regulert til hhv. 
10,5 og 13,5 meter. Ved saltaksløsning er maksimal gesims-/mønehøyde angitt til hhv. 11,0 og 13,5 meter 
Takoppbygg for tekniske installasjoner og trapp/heis tillates oppført 1,5 m over regulert maksimal 
gesimshøyde for angitt leilighetsbebyggelse, men skal ikke overstige 10% av bygningens brutto grunnflate.  
 
For konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasje med pulttak/flatt tak er maksimal gesimshøyde regulert til  
9,0 meter.  
Maksimal gesims-/mønehøyde for konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer med saltaksløsning er regulert 
til hhv. 6 og 9 meter. For tilsvarende boliger med pulttak/flatt tak er maksimal gesimshøyde 7,5 meter. 
 
For frittliggende garasjer/carport er maksimal gesims-/mønehøyde regulert til hhv. 3,0 og 4,5 meter, mens 
maksimal gesimshøyde ved oppføring med pulttak/flatt tak er 3,5 m. 
 
Regulerte byggehøyder er angitt at skal beregnes i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygningen. 
 
Utforming av ubebygde areal 
Det stilles krav til at ubebygde arealer internt i boligområdene og randsoner mot tilliggende eiendommer/ 
bruksformål skal opparbeides på en kvalitetsmessig god måte, hva gjelder dekker, beplantning, mv. 
Ubebygde arealer i boligområdene kan tilrettelegges som interne gangforbindelser/ kjøreveier, felles og 
private uteoppholdsareal, grøntområder, lek/ opphold, mv. Da det er begrenset med vegetasjon i området er 
det angitt at eksisterende trevegetasjon i størst mulig grad skal søkes bevart. 
 
Minste uteoppholdsareal pr bolig (MUA) er differensiert i forhold til leilighetsbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse, og er angitt til hhv. 35 m2 og 50 m2. Ved beregning av MUA er det forutsatt at arealer 
opparbeidet til privat/felles uteoppholdsareal, terrasser/takterrasser, interne gangforbindelser, grøntområder 
mv. internt i boligområdene kan medregnes. Overbygd del av terrasse/balkong/takterrasser, terreng brattere 
enn 1:3 samt støyutsatt areal skal derimot ikke medregnes. 
 
For å sikre tilgang til lek/oppholdsareal er det krav til at det for hver 25. boenhet skal opparbeides minimum 
100 m² nærlekeplass, hvor gangavstand ikke overstiger 100 meter fra boligene. For felt B3 og B5 kan krav til 
opparbeidelse av nærlekeplass halveres ved anleggelse lekeplass i tilknytning til P/U1.   
Nærlekeplasser og felles oppholdsareal er angitt at skal ha en sentral og avskjermet beliggenhet, trafikksikker 
atkomst samt sikres gode lys og solforhold. Minst 50 % av areal avsatt nærlekeplass skal være solbelyst  
kl. 15.00 ved jevndøgn.  
Nærlekeplassene skal tilpasses de minste og minimum utstyres med sandkasse, to stk egnete lekeapparat 
samt bord og sittegrupper for de voksne.  
 
Utomhusplan 
Ved søknad om rammetillatelse er det krav til innsendelse av en detaljert utomhusplan i hensiktsmessig 
målestokk. Planen skal angi en samlet utbygging for hele eller deler av feltet, og vise plassering og 
utforming av bebyggelsen med høydeangivelse av gesims, møne og inngangsparti, avkjørsel til område 
med frisiktslinjer, garasjeanlegg og biloppstilling på terreng, oppstillings-/manøvreringsareal for 
renovasjonsbiler, gangforbindelser, eksisterende og fremtidig terrenghøyde, terrengforstøtninger, gjerder/ 
avskjerming, utforming/opparbeidelse av felles lek og oppholdsareal, grøntområder/randsoner mot vei/ 
nabo, plassering av evt. frittliggende anlegg for sykkelparkering, sportsboder, trafo og renovasjon, 
overvannshåndtering mv. 
Planen skal også vise utforming av tilliggende kjøreareal, grøntområder mv som inngår ved utbyggingen. 
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Gangforbindelser og kjøreveier internt i boligområdene: 
Ved utbygging av boligområdene er det krav til etablering av trafikksikre gangveiforbindelser både internt 
og mellom boligområdene, samt til tilliggende fellesområder for lek og opphold. Gangforbindelse gjennom 
grøntområdet P/U1 skal videreføres gjennom felt B3 og B5 med tilgang til tilliggende boligområder og 
planovergang over Østre Linje ved Løvestadveien. 
Kjøreveier og kjørbare gangforbindelser som er påkrevd for renovasjonsløsning, utrykning, mv, internt i 
boligområdene skal dimensjoneres for lastebil type (L), og opparbeides med asfaltert bredde på 3,5 m + 0,5 
m skulder på hver side. Gangforbindelser frem til boliger og mellom boligene og fellesareal for lek og 
opphold skal opparbeides med minimum bredde på 2,0 – 2,5 meter. 
Langs atkomstveier, gangveiforbindelser og internt i boligområdene skal det benyttes gatelys av samme 
type som ellers i nærområdet. 
 
Parkeringskrav for boligområdene 
Ved utbygging skal parkering for beboere og besøkende anlegges i tilknytning til det enkelte boligfelt eller 
avsatte felles parkeringsareal. Følgende parkeringskrav er angitt for fremtidig utbygging:  
 
- Konsentrert småhusbebyggelse med felles parkeringsanlegg:  
1,5 biloppstillingsplass pr boenhet, herunder 1,0 p-plass for boligen og 0,5 p-plasser som felles-/gjesteplass 
i tilknytning til fellesanlegg. Minimum 3 sykkelplasser pr bolig  
 
- Rekkehus/eneboliger med parkering ved boligen:     
2,0 biloppstillingsplasser pr boenhet og minimum 3 sykkelplasser. 
 
- Leilighetsbebyggelse med felles parkerings- eller garasjeanlegg:   
Leil. mindre enn 60 m2BRA: 1,0 biloppstillingsplass pr boenhet.     
Leil. større enn 60 m2BRA: 1,5 biloppstillingsplass pr boenhet. 
Minimum 2 sykkelplasser pr bolig uavhengig av størrelse på leilighetene.  
 
For å tilrettelegge for økt andel el-biler stilles det krav til at minimum 30% av beboerplassene i 
fellesanlegg skal tilrettelegges med mulighet for uttak til el-ladning.   
Mens sykkelparkering forutsettes håndtert på egen parsell for konsentrert småhusbebyggelse, stilles det 
krav til anleggelse av fellesareal for sykkelparkering i nærheten til inngangsparti for leilighetsbebyggelsen.  
 
Universell utforming 
Ved utbygging er det angitt at prinsipper om universell utforming, hva gjelder tilgjengelighetskrav, skal 
legges til grunn ved utforming av bebyggelse og uteoppholdsareal. Minimum 50% av boligene med 
inngangsplan fra terreng skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Tilgjengelighetskravet gjelder ikke 
for boliger i 2. etasje, når bebyggelsen ikke har krav til heis.   
 
Gangforbindelser skal tilstrebes med stigningsforhold som ikke overstiger 1:15. Der dette ikke er 
gjennomførbart kan mindre delstrekninger tillates med stigning inntil 1:10. Brukbarhet for alle skal 
vektlegges ved opparbeidelse av felles uteareal og lekeplasser. 
Minimum 5 % av biloppstillingsplassene i fellesanlegg skal utformes for forflytningshemmede. 
 
Diverse generelle krav ved utbygging 
- Ved utbygging skal alt overvann, herunder takvann, overflatevann og drensvann, skal håndteres på egen 
grunn ved fordrøyning, Naturlig avrenning fra området skal ikke øke som følge av tiltaket.  
 
- Før utbygging skal det foreligge en teknisk plan for VA-anlegg, overvannshåndtering, belysning, 
renovasjon, mv som skal godkjennes av kommunen. Utplassering av evt. ny trafo/nettstasjon avklares 
godkjennes av nettleverandør, mens avfallsløsning skal avklares med renovasjonsselskap. 
 
- Ved søknad om utbygging skal geoteknisk vurdering og dokumentasjon av områdestabilitet knyttet til 
boligområdene og evt. jernbanen vedlegges.  
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Støy- og luftforurensning 
Siden nordre del av planområdet inkl. randsoner av områder for boligbebyggelse ligger i gul støysone i 
forhold til støy fra bane, er det åpnet for avvik fra retningslinjene i T-1442/2016 og teknisk forskrift/ 
NS8175 klasse C under visse forutsetninger. 
I reguleringsbestemmelsene er det angitt at det tillates lokalisert boliger i område med inntil Lden 63 dB  
forutsatt at følgende tilleggskrav oppfylles: 
* Boenheter med støynivå på fasader over anbefalte grenseverdier Lden 58 dB fra bane, skal være gjennom-
gående og/eller ha en stille side. Alle boliger skal minimum ha ett soverom og 50% av oppholdsrom/stue 
mot stille side, hvor støynivå utenfor vindu er Lden=58 dB eller lavere. Oppholdsrom eller boenheter hvor 
ett eller flere rom kun har vinduer i fasader med støybelastning over Lden=58 dB, skal ha solbeskyttelse og 
balansert ventilasjon e.l.  
* Bebyggelse og tiltak for støyavskjerming skal utformes slik at alle boenheter har tilgang til private 
uteoppholdsareal på terreng/balkong med støynivå Lden=58 dB eller lavere.  
* Støyretningslinjens krav til innendørs støyforhold skal tilfredsstilles for hele boligen. 
Ved søknad om tiltaket skal det redegjøres for at støyretningslinjens krav til støy og vibrasjoner fra 
jernbane blir tilfredsstilt hva gjelder boligene og private uteoppholdsareal. 
 
Verneinteresser 
Selv om Løvestadfeltet tidligere er frigjort for ytterligere undersøkelser knyttet til automatisk fredete 
kulturminner, er det på bakgrunn av tidligere anbefalinger fra Fylkeskonservatoren medtatt generelle 
bestemmelse om at anleggsarbeider skal stoppes og meldes dersom det treffes på automatisk fredete 
kulturminner i form av flint, groper med trekull mv. 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Regulert kjørevei KV1 og KV2 skal etableres som forlengelse av Nordmyrstubben, og skal ha funksjon 
som felles atkomstvei for tilliggende boligfelt inkl felt B3. Atkomstveien skal dimensjoneres for 
renovasjonsbil (type (L) og sikres tilfredsstillende snumulighet uavhengig av byggetrinn. KV1 og KV2 
skal opparbeides med minimum asfaltert kjørebredde på hhv 5,0 meter og 4,5 meter, hvor tilliggende 
sideareal skal benyttes til skulder, grøft og snøopplagring. 
Langs søndre del av KV1 skal det anlegges ensidig fortau frem til avkjørsel til felt B5 og B6. Fortau 
skal opparbeides med asfaltert bredde på 2,0 meter og avsluttes med kantstein mot kjørefelt. 
  
Avkjørsler til boligfeltene er vist med piler på plankartet, og skal fastlegges ved utarbeidelse av utomhus-
plan for det enkelte boligfelt. Avkjørsler skal utformes ihht. «Statens vegvesens håndbok N100, Veg- og 
gateutforming, kapittel E.1.4.» hva gjelder geometri og siktforhold. 
 
Siktforhold ved avkjørsler skal ta utgangspunkt i utformings-/siktkrav for atkomstvei type A1, hvor 
stoppsikt Ls =20 m og L2=4 m.  
 

   
 
Innenfor sikttrekanter tillates ikke sikthindrende vegetasjon, tette gjerder, snødeponi, murer eller andre 
innretninger med høyde 0,5 m over tilliggende kjørebanenivå. Tilsvarende gjelder enkeltelement som 
trær, stolper eller liknende med diameter større enn 0,15 m.   
 
Gangveg/gangareal, o_GV1 
For å sikre allmenn tilgjengelighet mellom Løvestadfeltet og Løvestad næringsområde i vest, er det 
regulert inn en offentlig gangforbindelse i randsonen langs felt B7. Gangforbindelsen skal opparbeides 
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med bredde på 3,0 meter og 0,25 meter skulder på hver side. For å hindre gjennomkjøring skal 
forbindelsen sperres med bom eller tilsv.   
 
Parkeringsplasser, P1- P3 
For å begrense parkeringsareal og intern kjøring i boligområdene, er det langs KV2 avsatt felles parkerings-
område/gjesteplasser for hhv. boligfelt B3 og B5. Områdene tillates planert og opparbeidet med asfaltert/ 
gruslagt dekke, hvor tilliggende del av KV2 inngår som manøvreringsareal for parkeringsområdene. 
Innenfor områdene tillates ikke faste innretninger/anlegg ut over støyskjerm i forkant av p-plassene, 
belysning og anlegg for el-lading.  
 
Grønnstruktur   
Kombinert grønnstrukturformål, Park/uteoppholdsareal - P/U1 
Avsatt område er på 2.974 m2, og utgjør nordre del av gjennomgående grøntdrag på Løvestadfeltet.  
Området skal ha funksjon som felles park/uteoppholdsareal for tilliggende boligfelt, og skal gis en park-
messig opparbeidelse samtidig som deler av området kan tilrettelegges som aktivitetsområder for lek og 
opphold, ballspill, møteplasser, turvei, mv. Oppfylling og planering kan tillates, samtidig som «opplevelsen» 
av ravinedalen skal bevares. 
Innenfor angitt avgrensning på plankartet (1.100 m2) skal det etableres en lekeplass med tilliggende åpen 
gresslette for variert lek og ballspill. Lekeplass skal utstyres med sandkasse, 4-5 lekeapparat egnet for 
området samt sittegrupper. For å sikre at lekeplass og balløkke ikke oversvømmes stilles det krav til 
drenering og at overflatevann ledes bort fra området.  
Gjennom grøntdraget skal det etableres en gruslagt gangforbindelse/sti med bredde 2,0 m, med tilknytning 
til tilliggende boligfelt og gang-/turveier.  
 
Vegetasjonsskjerm/buffersone, V1-V3 
Mot Østre Linje, Løvestad næringsområde og Løvestad barnehage er avsatt grøntområder/buffersoner som 
skal opparbeides på en kvalitetsmessige god måte med trerekker/busker. Områdene tillates ikke benyttet til 
utvending lagring, oppstillingsareal, mv.  
Det stilles krav til at tilliggende del av områdene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for siste 
byggetrinn i tilliggende boligfelt.  
 
I tilknytning til område V1 åpnes det for etablering av jordvoll kombinert med trerekker/vegetasjon som 
avskjerming mot Løvestad næringsområde. Deler av området kan også benyttes til gangstier mellom 
boligområdene, samt som del av felles uteoppholdsareal for lek/opphold. 
 
Innenfor buffersone V2 langs Østre Linje tillates ikke høyt voksende trevegetasjon eller større snødeponi, som 
kan være til ulempe for jernbanedriften.  
Påkrevd sikkerhetsgjerde og støyskjerm tillates oppsatt i området. Plassering av støyskjerm fremgår av 
plankartet, og skal evt. anlegges inn mot tilliggende parkeringsområder P1-P3. Støyskjerm kan evt. 
erstattes av støyvoll. Endelig plassering, høyder og utforming hva gjelder sikkerhetsgjerde og støy-
skjerming skal godkjennes av Bane Nor.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
For å sikre ivaretakelse av overordnete føringer, teknisk infrastruktur, ferdigstillelse av fellesareal, mv 
er det angitt følgende rekkefølgekrav: 
 

- Før igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent tekniske plan for vei, vann- og avløp, 
overvannshåndtering, renovasjon, mv for de enkelte felt. 

- Før det gis rammetillatelse innenfor felt B7 skal det foreligge godkjent utomhusplan for hele feltet. 
- Før det gis igangsettingstillatelse for bygging av støyskjerm mot Østre Linje, skal Bane Nor 

godkjenne plassering, høyde og utforming. 
- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for boliger i felt B3, B5 og B6 skal sikkerhetsgjerde mot 

Østre Linje være ferdigstilt og godkjent av Bane Nor. 
- Felles park/uteoppholdsareal (P/U1) skal være ferdigstilt ihht. godkjent utomhusplan ved søknad om 

midlertidig brukstillatelse for første byggetrinn i felt B5 eller B3, alternativt påfølgende vår dersom 
boligene tas i bruk om vinteren. Tilsvarende gjelder oppsetting av gjerde/hekk mot V3 og P/U1. 
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- Felles uteoppholdsareal for det enkelte boligfelt/byggetrinn skal være ferdigstilt med utstyr og 
terrengopparbeiding ihht. godkjent utomhusplan før boliger kan tas i bruk, alternativt 
påfølgende vår dersom boligene tas i bruk om vinteren.  

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for boliger nærmest jernbanen skal det foretas ettermåling 
av minst en av boligene for å dokumentere at innendørs støynivå er tilfredsstilt. 

 

7. KONSEKVENSER/VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Overordnede planer og retningslinjer 
Utarbeidet planforslag anses å være i samsvar med kommunedelplan for Spydeberg sentrum hva gjelder 
ønsket utvikling for området, formål og grad av utnyttelse 
Selv om planforslag avviker noe hva gjelder avgrensning og størrelse på avsatt grøntdrag i kommuneplanen 
og gjeldende regulering for Løvestadfeltet, vil avsatt felles park/uteoppholdsareal i planforslaget være høyere 
enn krav i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Avsatt gjennomgående grøntdrag/fellesområde 
utgjør i gjeldende regulering et samlet areal på 9.820 m2. Ved foreslått omregulering og omdisponering/ 
justering av formålsgrenser vil avsatt felles park/uteoppholdsareal utgjøre ca. 3,0 daa, mens samlet areal for 
grøntdraget utgjør 7.454 m2.   
Da det vil bli færre enn 200 boliger totalt på Løvestadfeltet vil det ihht. overordnete bestemmelser kun være 
krav til 100 m2 nærlekeplass for hver 25. bolig. I planforslaget er krav til nærlekeplasser i hovedsak forutsatt 
ivaretatt innenfor avsatte boligfelt. Selv om det ikke er krav til etablering av ball-lekeplass, vil det innenfor 
grøntdraget kunne innpasses areal for variert lek og ballspill nært til tilliggende boligområder. Med foreslått 
justering vil fortsatt overordnete føringer for barn og unges interesser være godt ivaretatt. 
 
Foreslått utvikling er i samsvar med nasjonale og regionale føringer om bærekraftig tettstedsutvikling og 
arealeffektiv utbygging av sentrale områder med nærhet til handels- og servicefunksjoner, kollektivtilbud, 
skoler, barnehage, idrettsplass, aktivitetsområde mv. 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Planforslaget og tiltaket vil medføre nedbygging av dyrka mark som tidligere var en del av Løvestad Søndre. 
Forhold knyttet til jordvernhensyn og utbygging av området til boliger er avklart på overordnet nivå i 
kommuneplanens arealdel, og ved beh. av gjeldende regulering i 2007. 
Planforslaget og fremtidig utbygging vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for viktige landbruksinteresser, 
da gjenværende produksjonsareal er begrenset og ligger inneklemt mellom eksisterende boligområder.  
 
Landskap/fjernvirkning 
Selv om planområdet ligger på et lokalt høydedrag og utgjør del av opprinnelig åpent skrånende kultur-
landskap, anses fremtidig utbygging å ha begrenset konsekvenser for det overordnete landskapet. Deler av 
fremtidig utbygging vil bli synlig for tilliggende omgivelser, men anses som en naturlig del av opplevelsen 
og utviklingen av Spydeberg sentrum.  
 
Verneinteresser 
Planforslaget medfører ingen konsekvenser automatisk fredete kulturminner, og området ble frigjort for 
ytterligere undersøkelser etter gjennomført arkeologisk registrering i 2007. Krav til stopp av gravearbeider 
ved nye funn er allikevel medtatt i bestemmelsen. 
Planområdet berører ikke nyere tids kulturminner/-miljø av særskilt lokal eller regional interesse.  
 
Miljøfaglige forhold 
Selv om det i 2012 er gjort observasjon av en nært truet fugleart (konglebit og gulspurv) i sørvestre del av 
planområdet, anses ikke planforslaget å medføre konsekvenser for det biologiske mangfold eller viktige 
naturtyper, landskap, truede eller nær truede arter med særskilt forvaltningsinteresse. Gjennomføring av 
planen medføre ikke at forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 5 fravikes. 
Det stilles krav til at overflatevann skal håndterers lokalt uten økt avrenning som følge av utbyggingen.  
Avsatt felles park/uteoppholdsareal (P/U1) sikrer mulighet for etablering av et gjennomgående grøntdrag 
aktivitetsområde i tilknytning til Løvestadfeltet. I tillegg til å bli en grønn lunge i byggesonen, vil 
grøntdraget også være en naturlig flomvei/fordrøyning ved ekstrem nedbør.  
Selv om nordre del av planforslaget ligger innenfor gul støysone langs Østre Linje, vil avsatte boligområder i 
hovedsak ligge utenfor støysonen. Dersom det anses påkrevd tillates det oppført støyskjerm mot jernbanen. 
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For å ivareta krav til gode bokvaliteter er det i bestemmelsene angitt særskilte krav til planløsning for 
boligene samt uteoppholdsareal ift. lydnivå.  
Sentral beliggenhet, nærhet til kollektivtilbud og gode gangforbindelser til servicefunksjoner, skoler, 
idrett samt makskrav til parkeringsdekning, kan bidra til redusert privat bilbruk.   
Fremtidig utbygging vil i begrenset grad ha konsekvens for sol- og skyggeforhold for tilliggende eiendommer.  
 
Trafikkforhold 
Selv om planforslaget og boligutbygging i nordre del av Løvestadfeltet vil medføre økt trafikkbelastning 
i Nordmyrstubben og del av Nordmyrveien gjennom sentrum, vil økningen å ha begrenset konsekvens 
for trafikkavvikling eller kryssløsning i sentrum ved Myrakrysset/Fv128.  
Antall boliger på hele Løvestadfeltet vil trolig bli 150-175 stk, og blir vesentlig lavere enn forutsatt i 
gjeldende regulering (300stk). Dersom en legger til grunn 3 bilturproduksjoner pr bolig i gjennomsnitt 
på hverdager medfører boligrelatert belastning ca. 450-525 turer pr døgn. I tillegg vil det være trafikk til 
Løvestad barnehage. Da trafikkbelastningen mest sannsynlig vil fordele seg over hele dagen, med en 
viss topp morgen og ettermiddag, vil konsekvenser for tilliggende atkomstveier være begrenset. Kort og 
gange og sykkelavstand til bussholdeplass, tog, barnehage og servicetilbud vil også kunne bidra til 
redusert behov for privat bilbruk til daglig gjøremål.  
Vegstandard i tilknytning til Nordmyrstubben er dimensjonert for forventet trafikk, og utformingen 
gjennom boligområdet med flere avkjørsler bidrar til at trafikanter vil holde lav hastighet.  
Med anlagt g/s-veg langs Nordmyrstubben og fortau langs Nordmyrveien frem til Stasjonsgata/sentrum, 
er trafikksikkerhet for gående og syklende allerede tilfredsstillende. Planforslaget bidrar i tillegg til 
forbedring av gangforbindelser/snarveier mellom boligfeltene på Løvestadfeltet og tilliggende miljøer. 
 
Sosial infrastruktur 
Planforslaget tilrettelegger for mulig oppføring av 110-150 boliger med sentral beliggenhet i Spydeberg 
sentrum. Nedre anslag anses som mest realistisk da hovedandel av boligene trolig vil bestå av konsentrert 
småhusbebyggelse. Fremtidige boliger vil variere hva gjelder utforming og størrelse, og Løvestadfeltet 
har til nå vært attraktive for både førstegangskjøpere, barnefamilier og seniorer. Flere boliger og barne-
familier vil medføre økt etterspørsel på barnehage- og skoleplasser.  
I tillegg til innpassing av arealer for lek og aktiviteter i tilknytning til gjennomgående park/grøntdrag, vil 
det i de nye boligområdene bli innpasset nærlekeplasser og varierte felles oppholdsareal som vil bidra til 
sosialt samvær og møteplasser for beboere i området. 
Flere boliger i Spydeberg vil på sikt trolig bidra til et mer variert handels- og tjenestetilbud i sentrum. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Planområdets/tiltakets sårbarhet overfor uønskede hendelser/farer vurderes som begrenset for de fleste 
forhold. Ved utført ROS-analyse er det ikke avdekket hendelser/forhold knyttet til planområdet eller 
tiltaket som anses å ha høy risiko, konf. ROS-analyse - vedlegg 6. 
- Krav knyttet til radon følger av TEK, og vil bli ivaretatt ved utbygging.   
- Det er ikke avdekket kvikkleire innenfor planområdet, og områdestabiliteten er vurdert som 
tilfredsstillende for planlagt utbygging 
- Området er ikke utsatt fra støy fra veitrafikk, men nordre del av planområdet vil ligge innenfor gul 
støysone fra bane. Bebyggelse og uteoppholdsareal i tilliggende boligområder vil i utgangspunktet 
ligge utenfor gul støysone, men tilliggende fasader kan evt. ha noe høyere støybelastning enn anbefalt 
grensenivåer på Lden 58 dB. Med krav om at alle boliger skal ha en stille side samt avskjermete 
uteoppholdsareal er helsemessige konsekvenser knyttet til støy begrenset. Ved behov tillates det 
oppsatt støyskjerm mot Østre Linje. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planforslaget og fremtidig boligutbygging medføre ikke konsekvenser for eksisterende ledningsnett 
eller kraftforsyning beliggende langs Nordmyrstubben. Ny bebyggelse er forutsatt tilknyttet 
eksisterende anlegg, og vil bidra til økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur som er dimensjonert 
vesentlig større utbygging enn dagens. Ny trafo på felt B5 antas å ha tilstrekkelig kapasitet til å 
forsyne utbygging innenfor B5, mens det for felt B3 og B7 må påregnes å avsette areal til utplassering 
av ny trafo/nettstasjon. Tilkobling til eksisterende anlegg vil ikke berøre tilliggende eiendommer eller 
medføre konsekvenser for eksisterende abonnenter. 
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Estetikk og byggeskikk 
Planforslaget åpner for oppføring av variert bebyggelse bestående av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer 
samt konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer utformet som kjedet eneboligbebyggelse, rekkehus og 
2-8 mannsboliger. Ved oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasjer, skal bebyggelsen 
utformes med pulttak/flate tak.  
Foreslått bygningstypologi og krav til utforming av boligene anses å ivareta tilpasning til tilliggende 
bygningsmiljøer og områdets karakter. Med området orientering mot sør og vest vil boligene og 
private/felles uteoppholdsareal ha gode lys- og solforhold det meste av dagen. Ved oppføring av boligene 
stilles det krav til at bebyggelsen skal utformes med et enhetlig utrykk, god arkitektonisk utforming og gode 
kvaliteter hva gjelder materialbruk. 
 
Stedsutvikling 
Planforslaget og foreslått utvikling for nordre del av Løvestadfeltet anses å være i samsvar med overordnete 
føringer for økt boligutbygging i Spydeberg sentrum. Tilretteleggelse for konsentrert småhusbebyggelse 
samt enkelte mindre leilighetsbygg vil komplettere pågående transformasjon og fortetting i sentrum med 
konsentrasjon av leilighetsbebyggelse, og bidra til variasjon i boligsammensetningen i og rundt Spydeberg 
sentrum.  
Ved ferdigstillelse av boligfeltene innenfor planområdet vil Løvestadfeltet langt på vei være ferdig utbygd, 
og byggesonen for Spydeberg sentrum vil sammenføyd med tilliggende del av Løvestad næringsområde  
 
Plangrep med å konsentrere/utvide felles park/uteoppholdsareal i tilknytning til gjennomgående grøntdrag, 
er i samsvar med opprinnelig plan for området (2006), og vil trolig bidra til at grøntområdet i større grad 
blir et attraktivt felles uteoppholdsareal/park for beboerne på Løvestadfeltet og allmennheten. 
Området sikres god tilgjengelighet via gjennomgående gangsti og gangforbindelser via tilliggende 
boligområder. Ved utbygging av felt B5 og B3 sikres det også at del av grøntdraget innenfor 
planområdet blir opparbeidet og ikke ligger «brakk» som i dag.  
 
Barns interesser 
Planforslaget anses å ivareta barn og unges interesser. I tillegg til nærlekeplasser internt i boligområdene, er 
det krav til etablering av lek og aktivitetsområder i tilknytning til avsatt felles park/uteoppholdsareal. 
Aktivitetsområdet skal tilrettelegges for variert lek og utfoldelse, og vil være tilgjengelig for barn/unge i 
nærområdet, tilliggende barnehage og allmenheten. Snarveier/gangforbindelser gjennom tilliggende 
boligområder bidrar til trafikksikre forbindelser til lek og oppholdsareal, tilstøtende miljøer, trygg skolevei, 
mv. Fortau langs Nordmyrstubben foreslås videreført frem til atkomst til felt B5 og B6, og sikrer trygg 
atkomst til tilliggende gang/sykkelvei med forbindelse til barnehagen på Løvestad samt aktivitetsområde/ 
Folkehelseparken ved Nordmyrveien. 
For å hindre tilgang til tilliggende del av jernbaneområdet vil det bli satt opp sikkerhetsgjerde langs 
planavgrensning i nord.  
 
Universell utforming 
Prinsipper om universell utforming knyttet tilgjengelige boliger, uteoppholdsareal og gangforbindelser 
anses ivaretatt i planforslaget. Ved utbygging av boligområdene stilles det krav til at minimum 50% av 
boligene med inngang fra terrengnivå skal ivareta krav til tilgjengelig boenhet. For bebyggelse med 
heiskrav vil tilgjengelighetskrav gjelde for alle boligene. I tilknytning til felles parkeringsanlegg skal 
min. 5% av p-plassene utformes som HC-plasser.  
 
Juridiske forhold 
Planforslaget har ingen juridiske konsekvenser ut over det som fremgår av planforslaget med tilhørende 
bestemmelser. Utbygging av boligfeltene kan gjennomføres uten at det må foretas tiltak innenfor 
tilliggende boligområder. Atkomstforhold for tilliggende boligområder vil ikke bli berørt av tiltaket.  
Da felt B7 omfatter tre eiendommer, må eiendomsforholdene avklares før samlet utbygging kan 
gjennomføres.  
 
Interessemotsetninger 
Planforslaget og foreslått utvikling av delområdene anses i begrenset grad å skape interessekonflikter i 
forhold til tilliggende boligområder eller barnehage på Løvestadfeltet. Føringer i gjeldende regulering 
hva gjelder grad av utnytting, boligtyper og byggehøyder er langt på vei videreført.  
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Anleggelse parkeringsareal for tilliggende boligfelt samt evt. støyskjerm innenfor byggegrense mot Østre 
linje, er avklart med Bane Nor som ledd i planprosessen. Med foreslått plassering (min. 12 m fra senterlinje 
bane) anses sikkerhetsavstand ift. jernbanes retningslinjer å være ivaretatt. For å unngå farlige situasjoner 
ved etablering av boliger nært til jernbane, er det krav til etablering av nytt sikkerhetsgjerde langs 
jernbanen før boligene kan tas i bruk.  
 
Foreslått utvikling mht. konsentrert bebyggelse, leilighetsbebyggelse og utnyttelse av støyutsatte areal til 
parkering/atkomstvei anses å ivareta overordnete føringer og krav om arealeffektiv utnyttelse ved 
bruksendring av jordbruksareal til utbygging.  
 

8. ILLUSTRASJONER 
Da samlet utbygging knyttet til felt B3 og B7 ikke er fastlagt og trolig ligger noe år frem i tid, er det i 
forbindelse med reguleringsarbeidet kun vedlagt illustrasjoner for utvikling/utbygging av felt B5 samt 
eksisterende bebyggelse på felt B6.   
Illustrasjoner til reguleringsforslaget er basert på utarbeidet skisseprosjekt for utforming av boligområdet og 
boligtyper som forslagsstiller ønsker innpasset på B5, og lagt til grunn ved søknad om rammetillatelse.  
Illustrasjonsmaterialet har til formål å synliggjøre ønsket utvikling hva gjelder utforming av boligområdene, 
bygningstypologi, utforming/lokalisering av fellesareal for lek og opphold, private uteoppholdsareal, 
parkeringsløsning, mv.  Utarbeidete/vedlagte illustrasjoner er ikke juridisk bindende. 
 
Selv om det ikke er illustrert utbygging/utvikling for felt B7 og B3, er det stor sannsynlighet for at bygnings-
typologien og utforming av boligområdene mv blir tilnærmet like tilliggende boligfelt. Herunder konsentrert 
småhusbebyggelse med innslag av enkelte leilighetsbygg i 3-4 etasjer. 
 
Foreslått utvikling/avgrensning av felt B5 og B3 samt godkjent utbygging av felt B6 har vært premissgivende 
for utarbeidet detaljregulering for nordre del av Løvestadfeltet.  
 
Illustrasjonsplan for B5 og B6 i målestokk 1:500 (A2) følger av vedlegg 3A, mens illustrasjon/perspektiver 
av utarbeidet skisseforslag for felt B5 sett i forhold til foreslått regulering følger av vedlegg 3B.  
 
Illustrasjonsplan for felt B5 og B6 med tilliggende områder: 
 

 
Illustrasjon for utbygging av felt B5 sett i forhold til tilliggende boligmiljøer, kjøreatkomst, grøntområder, mv 

Felt B7 

Løvestad 
barnehage 

Østre Linje 
V3 
Grønn buffersone 

Felt B6 

Felt B3 

Nordmyrstubben P/U1 
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Utforming/utbygging av boligfelt B5  
I tilknytning felt B5 foreslås det innpasset tre husrekker med et større sammenhengende felles uteoppholds- 
areal/tun beliggende mellom bebyggelsen. Leilighetsbebyggelsen mot nord vil skape en effektiv avskjerming 
mot Østre Linje, og da det meste av trafikk- og parkeringsareal er lagt i randsonen av boligområdet vil selve 
boligområdet bli tilnærmet bilfritt hva gjelder intern trafikk. 
 
Ved utforming av boligområdet og boligtyper har målsetting vært å skape godt bomiljø med varierte boligtyper, 
hvor en ivaretar krav til arealeffektiv utnyttelse samtidig som en sikrer gode bokvaliteter både hva gjelder 
boligene og uteoppholdsareal. Foreslått organisering av bebyggelsen mot syd og sydvest bidrar til at både 
boligene og uteoppholdsareal få gode lys og solforhold hele året. 
 
Alle boligene vil få god tilgang til private og felles uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsareal blir liggende 
avskjermet ift. trafikkareal og Østre Linje, og med arealets områdets størrelse, gode lys- og solforhold og 
nærhet til boligene vil arealet egne seg god for innpassing av nærlekeplass og felles møteplasser/oppholds-
areal for beboerne i området.   
Med tilliggende felles park/aktivitetsområde i vest vil det også være god tilgjengelighet til ballslette og 
lekeplass som vil bli opparbeidet som ledd i utbyggingen av felt B5 og B3. I tilknytning til «parken» vil det 
også bli opparbeidet en gruslagt sti som skaper trygg gangforbindelse/snarvei mellom tilliggende 
boligområder samt til Folkehelseparken ved krysset Nordmyrveien/Nordmyrstubben. 
 

 
Illustrasjonsplan for felt B5 - utforming av boligområdet, bebyggelse. private og felles uteoppholdsareal mv  
 
Utforming av boligbebyggelsen: 
Som det fremgår av illustrasjonsplan og perspektiver foreslås det for felt B5 tilrettelagt for innpassing 
av varierende boligbebyggelse organisert som 3 stk husrekker. Totalt foreslås det innpasset 48 
boliger/leiligheter som vil variere hva gjelder størrelse og utforming. 
 

Østre Linje 

Planavgrensning 

Felt B3 

Felt B6 

Gangsti 

Felt B7 

Løvestad 
barnehage 

Felle lek 
aktivitetsområde 



Planbeskrivelse – side 29 av 32 

Detaljregulering for nordre del av Løvestadfeltet, Spydeberg sentrum vest 

Mot nord foreslås det innpasset to stk leilighetsbygg i 3 etasjer, med 12 leiligheter i hvert bygg.  
Størrelsen på leilighetene vil variere fra 59 – 85 m2 BRA, og atkomst til boligene vil være direkte fra terreng 
eller via svalgang og heis/trappetårn. 
I tilknytning til midtre husrekke foreslås det innpasset 4 stk fire-mannsboliger i 2 etasjer, hvor det til 
sammen blir 16 leiligheter på ca. 85 m2 BRA. 
 
Husrekken mot Løvestad barnehage i sør er utformet som rekkehusbebyggelse, med 4 boliger i hver. 
Boligene foreslås over tre etasjeplan, hvor øvre etasje ligger delvis tilbaketrukket med tilliggende 
takterrasser. 
Leilighetene vil bli på ca. 140 m2 BRA og har carport/sportsbod tilliggende boligen. 
 
Skissert boligbebyggelse varierer hva gjelder leilighetstyper, utforming, materialbruk og arkitektonisk 
utrykk, og bidrar til å skape variasjon og særegenhet knyttet til bomiljøet. Ved utvikling av bolig-
området har det vært ønskelig å tilrettelegge for varierte bolig- og leilighetstyper, da det trolig også vil 
bidra til en mer variert sammensetning av beboere i området.  
 

 
Perspektiv av skissert boligutvikling for felt B5 samt eksisterende bebyggelse felt B6, sett mot nordvest 
 
Alle leilighetene planlegges som gjennomgående med orientering mot syd eller sydvest, og vil alle få tilgang 
til private uteoppholdsareal i form av forhager, terrasser eller balkonger med gode lys- og solforhold. 
Boligene ligger utenfor gul støysone langs Østre Linje, og leilighetsbebyggelsen i nord  
vil uansett skape en effektiv avskjerming for husrekkene i forkant.  
 
Tilgjengelig boenhet er lagt til grunn ved utforming av leiligheter med inngang fra bakkeplan i midtre 
husrekke, samt alle boligene i leilighetsbebyggelsen i nord. Med 32 av 48 leiligheter anses krav til 
tilgjengelige boenheter å være godt ivaretatt 
 
Skissert bebyggelse i felt B5 er vist med et tidsmessig arkitektonisk utrykk, hvor utforming og materialbruk 
er tilpasset den enkelte hustype samtidig som enkelte fasadeelementer går igjen. Bebyggelsen er forutsatt 
utformet med flatt eller svakt skrånende pulttak, og hovedmateriale på fasader vil trolig variere mellom 
trepanel, farget puss og plater 
Skissert utforming av boligene har til hensikt å illustrere boligtyper-/bebyggelse som ønsket innpasset i 
området. Endelig utforming av bebyggelsen og planløsninger vil bli fastlagt frem mot byggesak, men vil langt 
på vei bli som illustrert hva gjelder størrelse og hovedform.  
 
Med områdets sentrale beliggenhet i Spydeberg sentrum, varierte leilighetstyper, god tilgang til felles 
oppholdsareal, mv antas boligene å være attraktive både for barnefamilier, førstegangsetablerer og seniorer. 
 
 
 

Felt B3 

Østre Linje 

Felt B6  
Eksist.  2-4-mannsboliger i 2 etg 

Felt B7 

Løvestad barnehage 

Nordmyrstubben 
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Perspektiv av skissert boligutvikling for felt B5, sett mot nordøst (Byggegrense mot Nordmyrstubben er feil på ill. 
 

           
Grad av utnytting: 
Som det fremgår av påfølgende oversikt vil foreslått boligutvikling for B5 ligge innenfor regulert grad 
av utnytting på %BYA = 45% beregnet av brutto tomt, (som tilsvarer felt B5).  
  
Oversikt grad av utnyttelse ift. skissert boligutvikling felt B5:     Bebygd areal   
 
Rekkehus inkl carport          (2 stk x 475 m2) :         950 m2   
Biloppstillingsplass    (8 stk x 18 m2)  : 144 m2  1.094 m2 
 
Firemannsboliger inkl balkong og trapp  (4 stk x 223 m2 :           894 m2    
Sportsboder foremannsboligene   (16 stk x 6 m2)  :   96 m2      
Garasjer/p-plasser felt B5   (20 stk x 18 m2) : 360 m2  1.350 m2 
 
Leilighetsbygg A inkl balkong, svalgang, trapp og boder     :            500 m2    
Leilighetsbygg B inkl balkong, svalgang, trapp, boder og heis    :            530 m2    
Sykkelparkering på terreng     :  100 m2  1.130 m2 
 
Felles avfallsløsning      :  100 m2     100 m2 
  
Samlet bebygd areal felt B5     :    3.674 m2 
Brutt tomteareal BK1: 8.718 m2     
Samlet bebygd areal ift. brutto tomt tilsvarer %BYA = 42,1%  
 
Redegjørelse i forhold til minste uteoppholdsareal pr bolig 
Krav til MUA pr bolig er 35 - 50 m2 pr bolig. Med skissert innpassing av 48 boliger (24 leil. og 24 
konsentrert småhusbebyggelse) i tilknytning til B5 vil krav til MUA være 2.040 m2. 
Som det fremgår av illustrasjonsplanen er det god tilgang til felles og private uteoppholdsareal på terreng 
med foreslått utbygging. I tillegg kan takterrasser og balkonger som ikke er overbygd medregnes.   
 
Sammenhengende fellesområde for lek og opphold mellom husrekkene utgjør alene 950 m2, og med 
tilliggende felles gangforbindelser og grøntområder utgjør det nærmere 1.500 m2. 
Private balkonger og takterrasser som kan medregnes ift. skissert bebyggelse utgjør ca. 350 m2. Overbygde 
deler er da ikke medregnet. 
Private uteareal på terreng i tilknytning til boligene utgjør minimum 1.000 m2. 

Rekkehus – 4 boenheter 
3 etg 

Felt B3 

Leil.bebyggelse 
3 etg 4-mannsbolig 

2 etg 
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I forhold til foreliggende skisseprosjekt og illustrasjoner for felt B5 vil uteoppholdsareal som kan 
medregnes som MUA minimum utgjøre 2.850 m2. I tillegg vil flere av boligene ha private balkonger, 
forhager og takterrasser som er overbygd men som allikevel utgjør viktige oppholdsareal for beboerne. 
 
Kjøreatkomst, parkering og gangforbindelser 
Forlengelse av Nordmyrstubben vil fungere som hovedatkomstvei for betjening av boligområdene.  
I tilknytning til B5 er det meste av parkeringsareal lagt inn mot Nordmyrstubben eller i randsonen av 
bebyggelsen. Kun søndre del av bebyggelsen (8 boliger) er forutsatt med parkering/kjøring inn til boligene, 
og skyldes at kjørevei uansett vil være påkrevd ift. utrykning/brann.  
Som det fremgår av illustrasjonsplanen vil det bli et nettverk av gangforbindelser gjennom felt B5, og 
sikrer samtidig god forbindelse til tilliggende boligområder og felles park/oppholdsareal sentral på 
Løvestadfeltet. 
 
Parkeringsløsning 
Siden arealer nærmest Østre linje er støyutsatt foreslås det anlagt ca. 40 p-plasser langs forlengelsen av 
Nordmyrstubben som felles biloppstillingsareal for beboere i leilighetsbebyggelsen (24 boliger) samt 
gjesteplasser for hele felt B5. Felles parkeringsområde for beboere i midtre husrekke (16 leil) er vist 
innpasset på hver side av leilighetsbebyggelsen, hvor hver leil. vil få tilgang til en biloppstillingsplass/ 
carport.  
Nedre husrekke med 8 rekkehus få parkering ved boligen, herunder 2 p-pl. pr bolig hvor av en i carport. 
Skissert parkeringsløsning vil ivareta foreslått parkeringskrav for de ulike boligtypene. 
I tilknytning til felles parkeringsområde ved Østre linje vil 3 p-plasser bli tilrettelagt som HC-plasser.  
 
Avfallshåndtering 
I tilknytning til felt B5 legges det opp til felles avfallsløsning fordelt på to stasjoner langs forlengelsen av 
Nordmyrstubben. Anleggene blir ligge sentralt i forhold til boligene, og en unngår unødvendig kjøring 
internt i boligområdet med renovasjonsbil.  
Det er foreløpig angitt bruk av delvis nedsenket avfallsbrønner. Med 48 boliger anses det tilstrekkelig 
med 7 containere av 5000 liter (d=1,6 m), hvor av 2 stk for restavfall, 2 stk for papir, 2 stk for plast og 
1 stk for glass og metall. Endelig avfallsløsning og antall beholdere/dimensjon vil bli fastlagt i samråd 
med renovasjonsselskap og Spydeberg kommune i forkant av søknad om rammetillatelse. 
 
Sol -/ skyggeforhold 

Som det fremgår av utarbeidete sol- og skyggediagram for felt B5, vil både boligene og private/felles 
uteoppholdsareal få gode lys og solforhold hele året. Felles uteoppholdsareal mellom bebyggelsen vil 
ha særskilt gode lys og solforhold fra mai til september, og tilnærmet hele nærlekeplassen (100 m2) vil 
være solbelyst vårjevndøgn kl 15.00 (20. mars.) Tilsvarende gjelder også lek og aktivitetsområder i 
tilknytning til felles park/uteoppholdsareal i tilliggende gjennomgående grøntdrag. Påfølgende sol –og 
skygge-diagram for felt B5 følger også av vedlegg 3B. 
 

 
Illustrasjon: Sol og skyggediagram felt B5, 20 mars. kl 12.00 – 20.00 
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Illustrasjon: Sol og skyggediagram felt 5B, 21 juni kl 12.00 – 20.00 
 

9. VEDLEGG 
Vedlegg 1: Plankart nordre del av Løvestadfeltet 1:1000 (A2) 
 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser for nordre del av Løvestadfeltet 
 
Vedlegg 3A: Illustrasjonsplan B5-B6, Nordre del av Løvestadfeltet 1:500 (A2)  
Vedlegg 3B: Illustrasjoner/perspektiver av utvikling for B5 og B6 
 
Vedlegg 4: ROS-analyse, nordre del av Løvestadfeltet  
 
Vedlegg 5A: Geoteknisk notat fra 2016 
Vedlegg 5B: Geoteknisk rapport fra 2005 og 2010 
 
Vedlegg 6: Støykart Østre linje (2010), Bane Nor 
 
Vedlegg 7:  Sammendrag og kommentar til uttalelser ved varsel om oppstart 
Vedlegg 8: Uttalelser ved varsel om oppstart  
 
Andre vedlegg som kun oversendes til Spydeberg kommune 
 
Vedlegg A: Kunngjøring Smaalenene Avis 14.12.2017 
Vedlegg B: Varslingsdokument ved varsel om oppstart 
Vedlegg C: Adresseliste høringsinstanser og naboer 
 


