
Oppsummering av innspill etter offentlig ettersyn 

- fv. 128 Spydeberg sentrum 

 

1. BANE NOR (DATERT 26.09.2018) 

Bane NOR kan ikke se at deres interesser berøres av det midlertidige anleggsområdet. 

 

2. INDRE EIENDOM AS, EIER AV NORDMYRVEIEN 4 V/JOAKIM P. FUGLERUD (DATERT 

20.09.2018) 

Viser til § 7.1 i bestemmelsene. Område #2 er dagens kundeparkering for Rema 1000. 

Anleggs- og riggområde på dette arealet lar seg ikke kombinere med kundeparkering for 

matbutikk, og det bes om at arealet reduseres til eiendomsgrensen vestover. 

Svar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen ønsker å tilby G-Sports kunder parkeringsmulighet i nærheten når deres 

parkering blir berørt av utbyggingen. Arealet ved Rema 1000 er det området som er mulig å 

bruke i nærheten. I praksis betyr dette at arealet fortsatt skal brukes til parkering i 

anleggsperioden, men at det kan komme kunder fra andre steder enn Rema 1000 som vil 

benytte parkeringen ved behov. Arealet skal ikke brukes til etablering av f.eks. brakkerigg og 

henstilling av maskiner. Statens vegvesen kan ikke se at dette vil begrense bruken for 

kundene til Rema 1000 og opprettholder reguleringen av område #2. 

 

3. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (DATERT 24.09.2018) 

NVE oversender en generell uttalelse til offentlig ettersyn da det i oversendelsesbrev ikke er 

bedt om bistand/lagt fokus på bestemte problemstillinger. 

 

4. HAFSLUND NETT AS (DATERT 08.10.2018) 

Hafslund Nett har ingen bemerkninger til planarbeidet. 

 

5. FYLKESMANNEN I ØSTFOLD (DATERT 12.10.2018) 

Fylkesmannen i Østfold har kommentarer knyttet til bestemmelser og planbeskrivelse 

vedrørende naturmangfoldloven, Hyllibekken og overvannshåndtering.  

Naturmangfold 

I planbeskrivelsens pkt. 8.10 om drøfting av naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser 

§§ 8-12 står det kun at «tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens 

alminnelige bestemmelser §§ 8-12». Det er ingen informasjon om hvilke datakilder som er 

benyttet i innhentingen av kunnskap om dette området (nml. §8) eller vurdering om 

kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig (nml. § 9). Dette er en klar mangel ved planforslaget og 

vi forutsetter at vurderingene etter nml. §§8-12 blir synliggjort før planen vedtas, jf. nml. § 

7. 

Hyllibekken 



Hyllibekken går gjennom området og den er en del av et vassdrag som i Naturbase er 

registrert som regionalt viktig (B-område). I følge planbeskrivelsen, bl.a. pkt. 8.10 og 10.4, 

skal det ikke gjøres arbeider som går ut i Hyllibekken. Vi savner likevel en utredning eller 

vurdering om eller hvordan bekken blir påvirket av f.eks. avrenning gjennom 

anleggsperioden og gjennom overvannshåndtering. Det kan se ut av planbeskrivelsen pkt. 

10.4 som at dette til en viss grad skal inngå i Ytre Miljøplan for tiltaket, jf. også 

planbestemmelsen § 4.4. bokstav c. Vi mener likevel at en vurdering av dette må tas inn som 

en del av planbeskrivelsen. Dersom utredningen viser at anleggsarbeidet får konsekvenser 

for Hyllibekken, må plankart og –bestemmelser oppdateres slik at hensynet til Hyllibekken 

blir ivaretatt. 

Overvannshåndtering 

Det står i planbestemmelse § 4.4 bokstav c at «håndtering av overvann ved ekstremnedbør 

bør også omtales i ytre miljøplan». Det står ellers lite om håndtering av overvann i 

planbeskrivelsen. I vedlegget om geoteknisk prosjektering er overvannslendinger, sandfang 

m.v. en del av temaet, men dette dreier seg mer om hvordan rørsystemene skal legges i et 

område med leire enn om dimensjonering av anlegget. Vi mener dette er en mangel ved 

planen. Vi viser i denne sammenheng til bestemmelse 1.3.5 i kommuneplanens arealdel om 

at det skal redegjøres for håndtering av overvann og økt risiko for flom samt forhindring av 

oversvømmelse som følge av utbygging. 

Det vises for øvrig til kommunens ansvar som planmyndighet. 

Svar fra Statens vegvesen: 

 

Naturmangfold 

Det er utarbeidet vedlegg til planbeskrivelsen, som synliggjør vurderinger etter 

naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§ 8-12. 

Hyllibekken 

Reguleringsplanforslaget omfatter arealer som skal benyttes midlertidig i 

anleggsgjennomføringen ved ombygging av fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum. I og med 

at Hyllibekken er en B-lokalitet i Naturbase, viser forslag til plankart at midlertidig beslag 

ikke går inntil bekken oppstrøms fv. 128. Nedstrøms fv. 128 er det nødvendig å heve gang- 

og sykkelvegen for å ivareta stigningsforhold. Det er derfor lagt inn et midlertidig beslag 

langs dagens gang- og sykkelveg (der det er vegfylling i dag).  

Fylkesmannen etterspør vurderinger av konsekvenser ved anleggsarbeider nær Hyllibekken. 

Det er gjennomført en ROS-analyse av tiltaket (vedlegg 4 til planforslaget), der planens 

konsekvenser for Hyllibekken er vurdert under pkt.12. I ROS-analysen er det er vurdert at 

Hyllibekken ikke blir berørt av anleggsarbeidet.  

Statens vegvesen har gjort en tilleggsvurdering etter å ha mottatt fylkesmannens merknad.  

I verdibegrunnelsen til lokaliteten «Kirkebekken» (Hyllibekken) oppgis det at «Bekken binder 

sammen naturmiljøer og har en viktig landskapsøkologisk funksjon. Vurderes som viktig B.»  



Tiltaket som skal gjennomføres langs fv. 128 påvirker ikke bekkens landskapsøkologiske 

funksjon eller noen av naturmiljøene som bekken binder sammen, da det er en ombygging 

fra veg til gate som ikke berører bekken. 

Gjennom ROS-analysen er det påpekt at det kan være en fare for utslipp i 

anleggsgjennomføringen og at tiltak for å hindre utslipp gjøres gjennom 

anleggsgjennomføringen. Det skal utarbeides en plan for ytre miljø før anleggsarbeidet 

starter, jf. Kap. 10.4 i planbeskrivelsen:  

«En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 

R 760 «Styring av veiprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle 

prosjekt.» 

Det er et internt krav i Statens vegvesen at det utarbeides YM-plan i dette prosjektet, og det 

er tatt inn som en planbestemmelse §4-4 pkt c). YM-planen vil omfatte mer enn det 

planforslaget beskriver, i og med at reguleringsplanen kun omfatter midlertidig beslag. YM-

planen skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter, og utarbeides i samarbeid med berørte 

myndigheter. Hyllibekken er listet opp som et av områdene som særskilt skal vurderes i plan 

for ytre miljø. 

Overvannshåndtering 

Planforslaget omhandler midlertidige arealer som er nødvendige for å gjennomføre 

ombygging av fv. 128 fra veg til gate. De øvrige arealene som berøres, er vegformål 

gjennom gjeldende reguleringsplaner. Statens vegvesen presiserer at planforslaget ikke 

omfatter overvannsløsninger, men tiltaket ved ombygging av fv. 128 vil omfatte nye 

overvannsløsninger. Overvannsløsningene er derfor ikke beskrevet i denne planbeskrivelsen.  

Overvann fra fv. 128 håndteres delvis i åpne grøfter i dag, og slippes ut til terreng. Ved 

ombygging av fv. 128 skal overvannet ledes i rør som følge av at fylkesvegen får gatesnitt 

med kantstein og vannet ikke lenger kan ledes ut til sideterreng. Ombyggingen fører ikke til 

en økning i mengde overvann, asfaltflatene er omtrent like store som i dag. Det er gjort 

beregninger av mengden overvann, og overvannsløsningen er utarbeidet i dialog med 

Spydeberg kommune. Dimensjoneringen av overvannsrør er i henhold til Statens vegvesens 

krav til vegbygging (håndbok N200), og er gjort med en klimafaktor på 1,4 ved beregning av 

dimensjoner. Spydeberg kommune har gjennomført flomkartlegging og denne har vært 

brukt ved utforming av overvannsløsningene for tiltaket. 

 

6. ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (DATERT 19.10.2018) 

Ønsker alle dokumenter i en sak oversendt, dette for å unngå misforståelser med henvisning 

til nettside. 

Det fremgår ikke av bestemmelsene om anleggs- og riggområde skal tilbakeføres til 

situasjon før prosjektet startet eller om det skal endres i tråd med de gjeldene 

detaljreguleringene. Dette må avklares og tilbakeføring gjøres i samråd med kommunen. 



§ 3.2 i bestemmelsene kan med fordel endres, for å sikre en raskere istandsetting av 

midlertidige anleggs- og riggområder enn 1 år. 

Planen kan egengodkjennes fra Østfold fylkeskommune sin side. 

Svar fra Statens vegvesen: 

Arealene som benyttes til anleggs- og riggområde skal tilbakeføres til en tilstand tilnærmet 

lik dagens. 

Statens vegvesen ønsker å opprettholde bestemmelsen som gir inntil 1 år til istandsetting. I 

våre anlegg er det mye grønt. Ved å ha en periode på 1 år til rådighet, sikres det 

tilbakeføring til tilnærmet lik dagens standard i form av en vekstsesong. 

 

 

 

 


