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SAMMENDRAG OG KOMMENTAR TIL UTTALELSER VED VARSEL OM 
OPPSTART  
Kunngjøring om igangsetting av detaljregulering/omregulering for nordre del av Løvestadfeltet i Spydeberg 
sentrum vest 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 var innkommet 8 uttalelser/ innspill 
til plansaken. Bane Nor har i etterkant også kommet med ny uttalelse i saken basert på ny henvendelse fra 
forslagsstiller. 
Innkomne kunngjøringsuttalelser/innspill følger av vedlegg 8. 
 
Liste over uttalelser/innspill ved varsel om 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 kommentar til innkomne uttalelser/innspill ved varsling om oppstart  
 
Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen (1) viser til planforslaget i hovedsak er en stadfestelse 
av dagens regulering, men at en går bort fra blokker og isteden legger til rette for variasjon av rekkehus/ 
kjedete eneboliger, 4-6 mannsboliger og leilighetsbygg i 2 til 4 etasjer. 
 
ØFK er opptatt av at det legges til rette for gode steder å bo. Det vises til at fortetting kan bidra til bære-
kraftig byutvikling, men at det ofte legges til rette for høy tomteutnyttelse som gir redusert bokvalitet. Det er 
viktig at utearealer og rommene mellom husene planlegges godt. Kartlegging i nærområdet bør legges til 
grunn for hvilke nye kvaliteter og funksjoner prosjektet skal tilføre området. Eksisterende kvaliteter som 
grønne arealer og friområder, må sikres på en positiv måte. 
 
I forhold til barn og unge er det viktig å sikre sammenhengende turveier mellom boligene og områder hvor 
barn leker. Det må avsettes tilstrekkelig felles lekeområder i henhold til gjeldende normer i Spydeberg 
kommuneplanens arealdel. Det bør sikre muligheter for uorganisert lek, lekeplasser, fysisk aktivitet og 
positiv utfoldelse i nærmiljøet for både større barn og de minste. Størrelse, kvalitet og utforming er 
avgjørende for bruken, og skal gi plass for barns lek samtidig som det skjermes for opphold for voksne. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal følges, og må sikres gjennom bestemmelser. ØFK 
forutsetter at støyskjerming mot Østre linje løses, og at det innarbeides bestemmelser vedrørende maksimal 
støy og oppsetting av støyskjerming. 
 
Det påpekes at skjerming mot industriområde mot innsyn og støy må sikres i bestemmelsene. Treklynger bør 
bevares som en estetisk, samt at det sikres grønnstruktur i planområdet som knyttes opp til beplantning/ 
vegetasjon mot industriområdet. 
 
Betjening av området med kollektivtrafikk og busslomme bør vurderes om er aktuelt. 
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God og trafikksikker skolevei må vektlegges i planen. 
Prinsippene for universell utforming må legges til grunn for planarbeidet og utforming av bygninger og 
uteområder.  
Felles lekeområde, fortau og støyskjerm bør være ferdig opparbeidet etter at planen er godkjent.  
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen: 
Innspill fra ØFK tas til etterretning, og anses i hovedsak ivaretatt i planforslaget. 
Foreslått utvikling anses å ivareta overordnet krav til arealeffektiv utnyttelse samtidig som det sikres gode 
bokvaliteter og god tilgang til varierte uteoppholdsareal.  
Grøntområder og felles uteoppholdsareal vil bli tilrettelagt for variert beplantning, lek og opphold, og 
opparbeidet i forbindelse med utbygging av felt B3 og B5. Krav til ferdigstillelse er fastlagt i bestemmelsene. 
Areal til lek og oppholdsareal er høyere enn krav i kommuneplanens arealdel, og skaper muligheter for 
uorganisert lek, fysisk aktivitet og lekeplasser for barn i alle aldre.  
Gangforbindelser i boligområdene og grøntområder sikrer trygg skolevei og atkomst mellom boligene og 
lek/oppholdsareal for barn og unge. Tilsvarende gjelder anlagt gangforbindelse langs Nordmyrstubben og 
Nordmyrveien  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er ivaretatt i planforslaget i forhold til støy fra 
jernbane og Fv128. Boligområdene og uteoppholdsareal vil ha støyforhold som ligger innenfor anbefalte 
grenseverdier. Mulighet for oppsetting av støyskjerm mot Østre linje er ivaretatt i planforslaget, men anses 
ikke påkrevd med dagens støybelastning (støykart fra Bane Nor).  
Støy fra næringsområdet i vest er begrenset. Avsatt grøntområde er forutsatt som en buffersone med 
trevegetasjon for å begrense innsyn mot næringsområdet. 
Bussforbindelse i tilknytning til Løvestadfeltet og tilliggende boligområder har ikke vært forutsatt. 
Avstand/tilgjengelighet til bussholdeplass ved Fv128 samt togstasjon i sentrum anses som tilfredsstillende.  
 
Forskriftskrav til tilgjengelighet vil bli lagt til grunn ved utforming av boliger og uteoppholdsareal. For 
boligfeltene stilles det krav til at minimum 50% av boligene med inngang fra terreng skal tilfredsstille 
krav om tilgjengelighet til boenheten.  
 
 
Fylkesmannen i Østfold, miljøavdelingen (2) viser til at deres hovedfokus i planprosessen er å ivareta 
nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 
Det vises til at foreslåtte endringer gir en lavere arealutnyttelse, og at statlige planretningslinjer gir føringer 
på utnyttelsesgraden for bl.a nye boliger. Det må redegjøres for hvordan forventninger om god areal-
utnyttelse og korte avstander til daglige gjøremål kan imøtekommes. 
 
Ved planlegging er det viktig å skape gode bomiljøer og tilstrekkelig med felles uteoppholdsarealer for barn, 
unge og voksne. Arealene må ha høy kvalitet og gi muligheter for variert og uorganisert lek og fysisk 
utfoldelse i naturlige omgivelser. Ubenyttete arealer er ikke en grunn for å endre reguleringsformål, slik at det 
kan bebygges. Behov kan endres over tid i forhold til endring av alderssammensetningen i boligområdene 
Støy fra jernbanen må ivaretas i planen. 
 
Regionen har høy befolkningsvekst, og må håndteres på en måte som sikrer viktige nasjonale mål for klima, 
areal og transport samt jordvern. Fortetting og transformasjon er viktig for å nå målene, og økning i person-
trafikk må tas med kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må skje med kvalitet som skaper trygge og helse-
fremmende bo- og oppvekstmiljøer. 
Reguleringsplanen må utarbeides med henvisning til overordnede kommunale og regionale planer samt 
nasjonale styringssignaler.  
 
Følgende generelle tema må også ivaretas i det aktuelle planområdet, herunder barn og unges interesser, 
estetisk utforming, universell utforming, blå-grønn struktur, naturmangfold, samfunnssikkerhet og 
klimatilpasning, støy, luftkvalitet, grunnforurensning, klimagassutslipp og energi.  
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Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Uttalelse fra fylkesmannen tas til etterretning. Planområdet ligger sentralt i forhold til Spydeberg sentrum og 
kollektivdekning, og planforslaget anses å ivareta krav til arealeffektiv utnyttelse samtidig som det sikres 
gode bokvaliteter og god tilgang til varierte uteoppholdsareal for alle aldersgrupper. Boligområdene og areal 
avsatt til uteoppholdsareal ligger utenfor gul støysone langs Østre linje og Fv128. 
De fleste forhold som ellers påpekes av fylkesmann er kommentert i forhold til uttalelse fra ØFK.  
 
 
Statens vegvesen (3) uttaler seg til planarbeidet som fagorgan med sektoransvar og som vegforvalter på 
vegne av Østfold fylkeskommune på fylkesveg 128.  
Trafikksikkerhet: Det påpekes at trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper må ivaretas, 
samt at det må utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner. Gjelder også i anleggs-
perioden, hvor tilfredsstillende siktforhold må ivaretas i krysningspunkter mht. trafikanter. Bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Avkjørsel og frisikt: Kryss og avkjørsler bør utformes iht. Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gate-
utforming, kapittel E.1. Siktkrav i kryss og avkjørsler skal vises som sikttrekanter, og angis som hensynssone 
på plankartet. Følgende bes tatt inn i bestemmelsene; Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som 
for eksempel vegetasjon eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkelt-
element som trær, stolper eller liknende med en diameter mindre enn 0,15 m kan stå innen sikttrekanten.  
 
Tilrettelegging for gående og syklende: Gode atkomstløsninger, interne og gjennomgående snarveier samt 
sykkelparkering må sikres. Det bør tilstrebes direkte adkomster for gående og syklende til kollektivtilbud. 
 
Sykkelparkering: I planen bør det settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser per boenhet, 
samt krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. Plassene bør være under tak, og stativene bør utformes slik at 
syklene kan låses fast.  
 
Parkeringsdekning for bil: Det bør stiller krav til maksimum antall biloppstillingsplasser per boenhet, samt 
redegjøres for hvordan p-norm kan bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av sykkel, gange og kollektiv-
transport. Det oppfordres til at det settes av parkeringsplasser for lading av elbil.  
Parkering anbefales samlet til ett område, slik at en unngår mye internt trafikk. Alternativt bruk av parkerings-
kjeller med nedkjøringsrampe utenfor boligområdet. 
 
Kollektivdekning: Planbeskrivelsen bør redegjøre for hvordan området skal betjenes med kollektivtransport, 
samt gangforbindelser, avgangsfrekvenser og avstander til relevante stoppesteder. 
 
Trafikkanalyse: Det må gjennomføres en trafikkanalyse som angir hvilken betydning foreslått utnyttelse kan 
få for trafikkavvikling og trafikksikkerhet på det offentlige vegnettet. Analysen skal gjennomføres av noen 
med trafikkfaglig kompetanse. 
 
Universell utforming: Ivaretakelsen av UU må sikres i bestemmelser og plankart. Alle anlegg for gående og 
syklende skal ha UU. 
 
Støy og luft: Retningslinjer for behandling av støy (T-1442/2016, tabell 3) og luftkvalitet (T-1520) skal legges 
til grunn for planarbeidet. Med nærhet til jernbanelinje bør det gjennomføres en støyutredning, og angi 
konkrete tiltak mot støy i planforslaget. 
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Forhold knyttet til ivaretakelse av trafikksikkerhet og fremkommelighet anses godt ivaretatt i planforslaget, 
herunder også i anleggsperioden. Da avkjørsler til delområdene kun er angitt med «piler» i 
reguleringsplanen, er det ikke vist sikttrekanter i planen. Da det er oversiktlig i området vurderes det som 
tilstrekkelig å vise frisiktsoner ved søknad om tiltaket. Bestemmelser vedr avkjørsler, frisiktsoner , 
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minimumskrav til sykkelparkering, maksimumskrav til biloppstilling, lading, mv er ivaretatt i 
bestemmelsene.  
Da antall boliger på Løvestadfeltet vil bli færre enn forutsatt i gjeldende regulering og trafikk langs Fv128 
er blitt vesentlig redusert, er det avklart med administrasjonen at det ikke er påkrevd med utarbeidelse av 
trafikkanalyser. Biltrafikk fra området er anslått pr døgn. Støykart mottatt fra Bane Nor angir at boligene og 
uteoppholdsareal ikke omfattes av gul støysone. Det vil ikke bli tilrettelagt for offentlige anlegg i området, 
men prinsipper om god tilgjengelighet for alle vil søkes ivaretatt.  
 
Bane Nor (4) viser til ønske om plassering av carporter/garasjer innenfor byggegrense på 25 meter langs 
jernbanen. Det påpekes at avstanden til nærmeste spormidt ikke var angitt i varslingen, men det antas at 
garasjene vil bli liggende ca. 12 m fra jernbanesporet. BN aksepterer ikke etablering av faste bygg og 
installasjoner så nær jernbaneanlegg i strid med byggegrensen. Gjeldende byggegrenser forventes lagt til 
grunn for detaljreguleringen, da fremtidig infrastruktur i området ikke er fastlagt og det er viktig å 
opprettholde tilstrekkelig avstand i forhold for drift, vedlikehold og videre utvikling av jernbanen. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser: Viktige aspekter knyttet til jernbanen er; sikkerheten for togtrafikk og 
jernbanens stabilitet, risiko for kryssing og ferdsel i jernbanesporet, jernbanestøy og vibrasjoner, mv. Ved 
negative konsekvenser for jernbanesikkerheten må tiltakshaver vurdere påkrevde tiltak mot jernbanen. 
 
Grunneierinteresser: Planområdet berører Bane NORs eiendom gnr/bnr 9/7, bortfestet til Spydeberg 
kommune. Vi bemerker at det er tinglyst bestemmelse om bebyggelse på eiendommene 9/7 og 9/3 som 
kan ha betydning for planen. Bane NOR Eiendom ønsker å bli involvert i en tidlig fase av planprosessen 
da planområdet delvis berører og grenser opp til våre eiendommer. 
 
For krav til planlegging i nærheten av jernbane vises det til egen veileder http://www.banenor.no/Sikkerhet/ 
Veileder-for-god-planlegging/ og tekniske regelverk trv.jbv.no. BN forventer at forslagstillere setter seg inn 
i dette materialet før de utarbeider forslag til reguleringsplan. 
 
Bane Nor (5) viser til ny henvendelse fra forslagstiller den 8. mars hvor det isteden søkes om etablering av 
biloppstillingsplasser på terreng mellom jernbane og samlevei nord i planområdet. Parkeringsplasser med 
beliggenhet minimum 12 m fra spormidt vurderes av BN som akseptabel avstand, forutsatt at lokale forhold 
er i tråd med forutsetningene beskrevet i kapt. Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand 
jernbane—vei i Bane NORs tekniske regelverk. Tilsvarende at trafikksikkerheten, snørydding mv vurderes 
i planprosessen. 
 
Anvist plassering av støyskjermer tett mot planlagte parkeringsplasser og innenfor byggeforbudssonen kan 
aksepteres av BN dersom det sikres at støyskjerm ikke medfører fare for togtrafikken og er mulig å 
vedlikeholde uten å benytte jernbanegrunn. Dimensjon og nøyaktig plassering av støyskjerm skal 
godkjennes av Bane NOR, og må tas inn i planbestemmelsene. 
 
Ved oppfylling og planering av arealene langs jernbanen må det foreligge geotekniske vurderinger som 
bekrefter at jernbanens stabilitet ikke forringes pga. tiltaket. Innenfor avsatt buffersonen langs jernbanen 
tillates ikke høy vegetasjon som kan være til ulempe for jernbanedriften. 
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Forslagstiller synes det er veldig positivt at Bane nor på bakgrunn av revidert planskisse med tilhørende 
redegjørelse åpner for plassering av biloppstillingsplasser og støyskjerm innenfor byggeforbudssone på 25 m 
langs Østre Linje. Det bidrar til bedre arealutnyttelse av området, at parkering kan legges inn mot støy-utsatt 
areal samt frigjør areal innenfor boligområdene til bl.a. uteoppholdsareal og bedre utnyttelse.  
I planforslaget er foreslåtte biloppstillingsplasser plassert minst 12 meter fra jernbanens spormidt. Foreslått 
parkeringsareal og tilliggende atkomstvei anses å ivareta BN`s regelverk til minste avstand jernbane – vei 
(kap 3.2.2), da skinnetopp - skråningstopp vei ligger tilnærmet i samme plan eller noe lavere (1- 2 meter).  
Da sideareal nærmest jernbane ligger mer enn 12 meter fra spormidt og skal benyttes som parkering (liten 
hastighet) anses det ikke behov for sikringsanordninger. Mellom parkeringsareal og gjerde langs jernbane vil 
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det bli anlagt en grønn buffersone. Snørydding knyttet til parkeringsareal og tilliggende vei vil være naturlig 
at gjennomføres i forhold til både fremgangsmåte F1 og F2 avhengig av snømengde. Ved store snømengder 
(F2) forutsettes det at snø kjøres bort eller deponeres på arealer med god avstand til jernbane. Ved små snø-
mengder vil det kunne legge noe snø i tilknytning til grønn buffersone, som avgrenses av høyt flettverks-
gjerde langs jernbane. Begrensninger om deponering av snø og beplantning av høy vegetasjon innenfor 
avsatt buffersone mot jernbane er tatt inn i bestemmelsene.  
I planforslaget åpnes det for plassering av støyskjerm inn mot parkeringsareal. Med foreslått plassering vil 
det være god avstand til tilliggende eiendomsgrense mot jernbane ift. vedlikehold, mv.  
 
Planforslaget og tiltak innenfor planområdet knyttet til oppføring av boligbebyggelse med tilhørende anlegg 
anses ikke å medføre konsekvenser/risiko for tilliggende jernbane hva gjelder jernbanens stabilitet, kryssing og 
ferdsel i jernbanesporet, mv. Dagens gjerde langs jernbane er lavt og dårlig. I reguleringsbestemmelsene stilles 
det krav til oppsetting av nytt sikkerhhetsgjerde i eiendomsgrensen. Høyde og plassering vil bli avklart med 
Bane nor før oppsetting. 
Støysonekart fra Bane nor (2010) viser at fremtidig bebyggelse og uteoppholdsareal vil bli liggende utenfor 
gul støysone (58 dB) jernbanestøy og vibrasjoner, mv. Tiltak mht. vibrasjoner fra jernbane vil bli vurdert 
nærmere ved prosjektering av boligene. Det har ikke vært påkrevd med særskilte tiltak ved tilliggende 
utbygging innenfor felt B6. 
 
Forslagsstiller er klar over at vestre del av planområder berører del av 9/7 som eies av Bane NOR. Gjeldende 
regulering vil ikke bli endret hva gjelder denne del av felt B7. Resterende del av området eies i hovedsak av 
Spydeberg kommune. Fremtidig utvikling av felt B7 fordrer at avklaring eiendomsforholdene innenfor 
området.  
 
Hafslund Nett (6) viser til at de har elektrisk anlegg og nettstasjon i området som må tas hensyn til i det 
videre planarbeidet. Det oppgis at det normalt kan iverksettes tiltak inntil 1 meter fra kabelgrøftens ytterkant. 
Tilkomst til kabelgrøfter må ikke hindres, og det må ikke foretas inngripen i terrenget som medfører endring 
av overdekning over kabler. 
Avhengig av effektbehovet for de nye boligene kan det være behov for å oppgradere eller sette av areal til 
ny nettstasjon innenfor planområdet. Frittliggende nettstasjon krever avsatt areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 
m x 6,5 m), og skal stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater og utstikkende elementer. Av 
hensyn til trafikksikkerhet bør nettstasjoner plassert min. 3 meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Evt. ny nettstasjon anbefales plassert minimum 10 meter fra ny bebyggelse av hensyn til støy. 
Avstandskravene bør angis som byggegrenser mot nettstasjoner i planen eller bestemmelsene. 
Dersom det ikke avsettes areal til nettstasjon i planen, bør følgende angis i planbestemmelsene: 

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og det skal sikres minimum 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 
 

HN anmoder utbygger om tilbakemelding på effektbehovet for tiltaket evt. behov for omlegging av 
eksisterende anlegg, slik at en tidlig kan avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm. 
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Uttalelse fra HN tas til etterretning. Ved utbygging vil det tas hensyn til eksisterende nettstasjon beliggende 
langs felles atkomstvei. Tiltaket vil ikke å komme i konflikt med eksisterende anlegg. Rundt eksisterende 
trafo er det vist en byggegrense på 5,0 meter. 
Det forutsettes at eksisterende trafo også kan forsyne felt B6, men det tas inn bestemmelser for evt. 
utplassering av nettstasjon i felt B3 og B7. 
Tiltakshaver vil ta kontakt med HN for nærmere vurdering av kapasiteten i området og evt. behov for 
oppgradering av eksisterende nettstasjon.  
 
NVE (7) viser til at det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta 
tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. For nærmere beskrivelse av hvordan en 
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kan ta hensyn til angitte naturfarer vises det til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i 
arealplanar. Arealbruken må også tilpasses til klimaendringer som bl.a. innebærer mer nedbør og 
ekstremvær. 
For nærmere vurderingen av hvordan flom- og skredfare skal ivaretas i planleggingen, vises det til NVEs 
sjekkliste. Sjekklista anbefales benyttet ves risiko- og sårbarhetsanalysen for planområdet. Dersom plan-
arbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring.  
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Uttalelse fra NVE er tatt til etterretning.  NVEs sjekkliste er benyttet i forbindelse med risiko- og 
sårbarhetsanalysen for planområdet. Risiko knyttet til naturfarer som flom, grunnforhold mv er vurdert 
som lav, og fremgår av ROS-analysen og planbeskrivelsen. I geoteknisk notat fra 2016 er det konkludert 
at det ikke foreligger risiko for leire- eller kvikkleireskred i området. Boligbebyggelsen anbefales utført 
med direkte fundamentering på komprimert steinfylling, hvor øvre jordlag fjernes. Mindre oppfyllinger 
(<3m) og planering av lokale forhøyninger medfører at stabilitetsforholdene er tilfredsstillende i området. 
 
 
Forum For Friluftsliv, Spydeberg (8) viser at tilgjengeligheten til friluftsområder og Hylliåsens anses 
ivaretatt i planen. De viser også til nasjonale mål for friluftslivet, Stortingsmelding nr.8 (1999-2000), hvor 
det angis at både boligområder, skoler og barnehager bør ha tilgang til et større naturområde på minst 200 
dekar innenfor en avstand på 500 meter. 
 
Siden utbygging på Lund Vest har medført til at Blomsterenga barnehage har mistet sin "100 meter skog". 
foreslår FFF at situasjonen kan avhjelpes med følgende: 
 
- ny gangvei fra Lundsveien bussholdeplass ved undergang, langs nordsiden av Fv 128 og bort til Nordmyr-
stubben. Vil øke tilgjengeligheten til Hylliåsen for alle beboere på sydsiden av Fv 128. 
 
-alternativt å legge gangvei igjennom Volden og inn via industrifeltet og bort til Lundsveien bussholdeplass. 
De som bor på nordsiden av fv 128 og har sitt virke på Løvestad industriområde vil da få en grei adkomst til 
sitt arbeidssted. 
 
FFF mener at alternativene vil avhjelpe friluftsmulighetene for Blomsterenga barnehage, beboere på Lund 
Vest og Lundsåsen, samt at beboerne på Løvestad dermed få en bedre adkomst til Lundsveien bussholdeplass. 
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Innspill fra FFF tas til etterretning. Ved utbygging av gjenværende boligområder på Løvestad vil det bli 
etablert gangforbindelse gjennom grøntområdet og boligområdene som vil sikre god tilgjengelighet til fortau 
langs Nordmyrstubben, tilliggende bolig- og næringsområder i øst og vest, jernbanebru over Østre linje i 
nord samt mot sentrum i øst.  
Til Lundveien bussholdeplass ved Fv128 benyttes i dag snarvei via Essen gartneri eller skulder langs fv128. 
Forlengelse av gangforbindelse langs Fv128 til Nordmyrstubben ligger inne i sentrumsplanen, og anses ikke 
og utløses av planarbeid for nordre del av Løvestadfeltet. Burde evt. vært etablert ved kommunal utbygging 
av boliger i søndre del av Løvestad, eller angis som krav ved evt. utbygging i tilknytning til Essen gartneri.  
 
 
K.S. Sørby A/S (9) mener at det med forestående planarbeid ligger til rette for positive forbedringer på 
mange områder for hele feltet. Hovedgrepet er å flytte friarealet med tilhørende ballplass og tilpasse 
grøntarealenes utforming. Parkmessig utforming av grøntdraget gjennom området med beplantning/trær 
støttes fullt ut. 
I området kan det anlegges en åpen slette som gir mulighet for ballspill og variert utfoldelse. 
Sammenhengende gangsti kan snegle seg gjennom «ravinedalen» avbrutt av sitteplasser/aktivitetsområder 
som er tilpasset for forskjellige aldersgrupper. Når det gjelder større ballplasser (bl.a på Vollene, Grååsen 
og Griniskogen) fremstår flere av disse som tilvokste og lite tiltalende arealer og blir i begrenset grad 
benyttet. En fraråder sterkt at det etableres noen form for støyende ballbinger midt i et nytt boligområde. 
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Folkehelseparken med både volleyballbane, fotballbane/skøytebane mv er et veldig bra tiltak/tilbud, og 
ligger i umiddelbar nærhet. 
Ved utvikling av B3 ønsker KMS å videreføre beplantning videre mot jernbaneovergangen til Hylliåsen, 
som er nærmeste nabo og det beste turområdet i Spydeberg. 
 
I videre planarbeid er det ønskelig å avklare hvordan grensene mellom B3 og grøntarealet bør være. 
Kontakten mot vestre Løvestadgården og Hylliskogen er en av de viktigste kvalitetene i området, og 
utformingen mot jernbanen blir derfor viktig. Grøntbeltet mot jernbanen bør med fordel snevres inn slik 
som forslått.  
Det vises til at Bane Nor tidligere har vært positiv til bruk av deler av deres eiendom langs jernbanen til bl.a 
offentlig grøntområde/gangsti. Plassering av gangforbindelse med tilknytning til jernbaneovergangen bør 
inngå som en del av videre planarbeid.  
 
Adkomstvei via B5 er naturlig at legges inn nord for låven på B3 og evt. videreføres ved senere utbygging. 
Snuhammer som er vist ligger ikke fast, og vil evt. kunne bortfalle ved helhetlig utbygging B3. Planområdet 
er sentrumsnært, og parkeringskravene bør tilpasses krav for utvikling i sentrum.   
 
Ved behandling av gjeldende plan oppga KMS at låven ønskes beholdt i lang tid fremover, da den 
oppleves som en historiebærer og en av miljøskaperne i området. De som går gjennom tunet synes det er 
trivelig at låven er beholdt, og barnehagene har også egen vandrerute rundt og under låvebroa. 
Gjeldende regulering presser bebyggelsen for langt sydover, og ødelegger for åpne løsninger rundt låven. 
Da det er ønskelig at låven også beholdes i de nærmeste årene, anses det som viktig at låvevolumet får 
tilstrekkelig plass rundt seg. Det påpekes da at det er viktig at gesimshøyder m.m tilrettelegges for at låven 
kan stå. 
 
Forslagsstillers kommentar til uttalelsen:  
Uttalelse fra KMS tas til etterretning. Da felt B3 er medtatt i planområdet etter ønske fra kommunen og 
KMS, er det naturlig at de også involveres i selve planarbeidet. Forhold knyttet til utforming av grøntdrag, 
gangforbindelser og atkomstvei er ivaretatt i planforslaget. 
Forslagsstiller er enig i at gjennomgående grøntområde bør tilrettelegges parkmessig med ulike varierende 
aktivitetsområder som kan benyttes til fri lek/ballspill for de minste. Organisert aktivitet/utfoldelse vil 
være naturlig at skjer i tilknytning til Folkehelseparken, som ligger i nær gangavstand.  
Gjennomgående grøntdrag mellom B3 og B5 vil sikre en grønn buffersone mellom B3 og B5. Det er 
positivt at låven søkes opprettholdt. Sikring av romlighet rundt låvevolumet er sikret med byggegrenser, 
men vil ellers være avhengig av fremtidig utvikling og byggevolum knyttet til B3. 
 
 


