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1 Sammendrag 
 
Hensikten med planarbeidet er å sikre tilgang til midlertidige anleggsområder for å kunne 
bygge og legge om trafikken når fv. 128 skal oppgraderes gjennom Spydeberg sentrum. I 
tillegg foreslår Statens vegvesen å endre vedtatt områdeplan for Myra/Tebo (planID 0123-
2013-0001) ved avkjøring til Esso (åpning av stengt avkjørsel), og ved planlagt 
bussholdeplass ved Osloveien 12 (justert formålsgrense for holdeplass). 
 
Anleggsarbeidet omfatter oppgradering av fv. 128 og gang- og sykkelvegen som går langs 
strekningen. Det skal etableres to bussholdeplasser langs fylkesvegen og undergangen skal 
oppgraderes med ny belysning innvendig. Langs fv. 128 blir det ny belysning, kantstein og 
beplanting. Det legges en tilrettelagt kryssing for myke trafikanter over fv. 128 ved 
Hyllibekken, og grusstien mot Spydeberg stasjon forlenges ned til denne kryssingen.  
 
Reguleringsplanen omfatter kun deler av tiltaket, fordi det meste av den planlagte 
oppgraderingen allerede er regulert til vegformål.  

2 Innledning 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Spydeberg kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for midlertidig anleggsområde for 
oppgradering av fv. 128 i Spydeberg sentrum.  

 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Spydeberg kommune avgjør om planen skal legges ut til høring gjennom 1. 
gangs behandling av planforslaget. Statens vegvesen legger ut planen til høring. Deretter 
mottar Spydeberg kommune planbeskrivelse, plankart og plan til 2. gangs behandling. 
Hensikten med planarbeidet er å sikre tilgang til midlertidige anleggsområder for å kunne 
bygge og legge om trafikken når fv. 128 skal oppgraderes gjennom Spydeberg sentrum. I 
tillegg foreslår Statens vegvesen å endre vedtatt områdeplan for Spydeberg sentrum ved 
avkjøring til Esso (åpning av stengt avkjørsel), og ved planlagt bussholdeplass ved Osloveien 
12 (justere formålsgrense for holdeplass).  

 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 
Smaalenenes avis 12.03.2018. 

 
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte ble sendt ut 09.03.2018, med frist for innspill 13.04.2018. 
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Planforslaget består av følgende deler: 
• Plankart  
• Reguleringsbestemmelser  
• Planbeskrivelse  

 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 10. september til 22. 
oktober 2018 på følgende steder: 

• Spydeberg kommune, servicetorget, rådhuset 
• Internett: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18orjevinterbro/Sidevegstiltak  

 
Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Smaalenenes avis 10. september 2018. 
Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig 
sendt ut på høring til offentlige instanser. 

 
Eventuelle merknader til planforslaget må innen 22. oktober 2018 sendes elektronisk til: 
Statens vegvesen Region øst, firmapost-ost@vegvesen.no. Eventuelt per brev til Statens 
vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Husk å merke innspillet 
med saksnummer 17/156736, att: Lene Hermansen. 
 
Kontaktperson i Spydeberg kommune:  
Bente Sand, tlf. 69 68 20 00, e‐post: bente.sand@spydeberg.kommune.no 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen:  
Lene Hermansen, tlf. 69 24 37 31, e‐post: lene.hermansen@vegvesen.no 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for endelig politisk behandling. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. Plan‐ 
og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18orjevinterbro/Sidevegstiltak
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

Varslet planområde er vist i figur 1 under. Området omfatter de arealer Statens vegvesen har 
behov for å bruke for å kunne legge om trafikken midlertidig under anleggsperioden, samt 
arealer til å grave for oppgradering av fylkesvegen og tilhørende gang- og sykkelveg.  
 

 
Figur 1: Kartutsnitt som viser varslet planområde langs fv. 128 i Spydeberg sentrum.   

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for fv. 128 i Spydeberg sentrum? 

Når Statens vegvesen skal oppgradere fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum, trenger vi 
midlertidige anleggsområder for å kunne bygge og legge om trafikken mens vi bygger. Vi 
ønsker å sikre tilgang til disse arealene gjennom en reguleringsplan. Selve tiltaket skal stort 
sett etableres innenfor arealer som i dag er disponert til vegformål.  
 
Vi har i tillegg til behov for anleggsområder, behov for å endre vedtatt områdeplan for 
Spydeberg sentrum ved avkjøring til Esso (åpning av stengt avkjørsel), og ved planlagt 
bussholdeplass ved Osloveien 12 (justere formålsgrense for holdeplass).  

3.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Reguleringen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, da tiltaket er 
vurdert til å ikke ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  
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4 Planprosess og medvirkning 
Kunngjøring av oppstart av planarbeid ble gjort gjennom annonse i Smaalenenes avis 
12.03.18 og gjennom brev til offentlige etater, berørte grunneiere og naboer tilgrensende 
planområdet den 09.03.18.  
 
Det kom inn totalt 10 innspill til oppstartsvarselet. Et sammendrag av disse og Statens 
vegvesens vurdering av hvordan innspillene skal innarbeides i planforslaget er nærmere 
beskrevet i kapittel 11.  
 
Kort oppsummert gikk innspillene på plassering av bussholdeplasser langs fv. 128, 
tilpassing av planlagt tiltak til pågående byggearbeider i sentrum og miljøhensyn ved 
Hyllibekken. 
 
Det skal i høringsperioden holdes «åpen kontordag» ved Spydeberg rådhus tirsdag 18. 
september 2018, kl. 15-18, der representanter fra Statens vegvesen og Spydeberg kommune 
stiller for å svare på spørsmål til planforslaget. 

5 Rammer og premisser for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Følgende statlige retningslinjer for planlegging anses som relevante for planen: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014). 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995). 
 

Planstatus for området 
Området er regulert gjennom områdeplan for Myra/TEBO (planID 0123-2013-0001), som 
ble vedtatt 27.10.2016. 
 

Andre rammer og føringer 
Prosjektet får bevilgning til utbygging gjennom sidevegsmidler fra E18-utbyggingen. Tiltaket 
er i tråd med føringene for bruk av sidevegsmidler.  

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Spydeberg sentrum, og omfatter fv. 128 fra Hyllibekken i vest til 
avkjøring ved Rolls vei i øst. I tillegg omfatter planområdet arealer rundt Hyllibekken, rundt 
undergang for gående og syklende mellom Myrakrysset og Tunveien samt Stasjonsgata, 
Wilses vei og Rolls vei.  
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6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

Arealene er i dag brukt til vegareal, gang- og sykkelveg, parkeringsareal og park.  

6.3 Trafikkforhold 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) langs fv. 128 er ca. 6 000, og fartsgrense på strekningen er 50 
km/t. Vegen fungerer som omkjøringsveg dersom E18 er stengt, og da øker trafikken 
vesentlig. ÅDT i Stasjonsgata er ca. 4 400, og fartsgrense er 40 km/t.  
 
Det er ikke registrert trafikktall for gang- og sykkelvegnettet som ligger langs fv. 128.  
 
Undergangen under fv. 128 ved Myrakrysset er skoleveg.  

6.4 Teknisk infrastruktur 

Statens vegvesen har innhentet informasjon om teknisk infrastruktur i bakken fra Spydeberg 
kommune og via kabelpåvisning.  

6.5 Landskapsbilde/bybilde 

 
Figur 2: Fv. 128 sett fra vest mot øst. Bildet er tatt fra gang- og sykkelvegen sør for fylkesvegen, like ved 
Myrakrysset.  

 
Fv. 128 har i dag samme utforming som da E18 gikk langs denne strekningen. Rekkverk, 
skilting, belysning og grøntarealer bærer preg av at det ikke er gjort noen tiltak for å 
oppruste tidligere E18 til en gate gjennom et tettsted. 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for midlertidig anleggsområde  
for oppgradering av fv. 128 i Spydeberg sentrum 

 
 

Nasjonal arealplan-ID: 0123-2018-0001  8 
 

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Dagens gang- og sykkelvegnett er del av skolevegen for elever ved både barne- og 
ungdomsskoler i Spydeberg. Undergangen under fv. 128 gir mulighet for at myke trafikanter 
kan krysse fylkesvegen uten å komme i konflikt med biler og andre kjøretøy.  

6.7 Naturmangfold 

I planområdet er det registrert en viktig naturtype, Hyllibekken, som er en del av området 
Kirkebekken. Bekken forbinder naturmiljøer og er verdsatt som en B-lokalitet.  

6.8 Kulturmiljø 

Det er ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller verdifulle kulturmiljø innenfor 
planområdet.  

6.9 Naturressurser 

Planområdet omfatter en liten del av eiendommen Lille Løken gård som i dag er dyrka mark. 
Området er i kommuneplanen avsatt til framtidig byggeområde for sentrumsformål.  

6.10 Grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense. Områdene har tykke havavsetninger som kan 
markeres som aktsomhetsområder for områdeskred, men det er ikke registrert 
skredhendelser i området tidligere. Det er relativt flatt i planområdet, noe brattere ved Lille 
Løken gård. Det er påvist en kvikkleiresone ved Hyllibekken og ved Sørmyrveien 1A.  
 

 
Figur 3: Kvikkleireområder er markert med lilla og er kartlagt gjennom Statens vegvesens grunnundersøkelser.  
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål og løsninger 
 
Formålet med planen er å sikre midlertidige anleggsområder for å oppgradere fv. 128 og 
tilhørende gang- og sykkelveg, samt etablere holdeplasser langs fv. 128 i Spydeberg 
sentrum. Planen åpner for utkjøring fra bensinstasjonen i Rolls vei.  
 

 
Figur 4: Utsnittet viser forslag til reguleringsplan.  

 
Anleggsområder er vist med stiplet linje innenfor de markerte arealene. Underliggende 
formål som ikke er regulert tidligere, eller som har fått endret formålsgrense, er vist med 
farge.  
 
Formål brukt i planforslaget: 
BS – sentrumsformål 
SKV – Kjøreveg 
SGS – Gang- og sykkelveg 
SGV – Annen veggrunn – grøntareal 
SP – Leskur/plattformtak 
SKH – Kollektivholdeplass 
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Kostra-tall 
 

 
Figur 5: Fulldyrka jord som blir omdisponert som følge av planen er vist med grått i utsnittet over.  

 
Fulldyrka jord som blir omdisponert som følge av planen er 57,7 m2 (areal vist med grått). 
Arealet blir regulert til sentrumsområde (fra kommuneplanen). 
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7.2 Tekniske forutsetninger 

 
Figur 6: Utsnittet viser planlagt tiltak langs fv. 128. Gul farge viser kjøreveg, rosa viser gang- og sykkelvegsystem.  

 
Kjøreveger, gang- og sykkelveger, fortau og bussholdeplasser 
 

 
Figur 7: Utsnittet viser et tverrsnitt av fv. 128 og gang- og sykkelveg sør for fylkesvegen tatt nedenfor Rema 1000.  
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Figur 8: Utsnittet viser et tverrsnitt av fv. 128, holdeplass og gang- og sykkelveger tatt ved Sørmyrveien 1A 
(bussholdeplass i retning øst).  

 
Tiltaket omfatter oppgradering av fv. 128 og gang- og sykkelvegen som går langs 
strekningen. Det skal etableres to bussholdeplasser langs fylkesvegen og undergangen skal 
oppgraderes med ny belysning innvendig.  
 
Reguleringsplanen omfatter kun deler av tiltaket, fordi det meste av den planlagte 
oppgraderingen allerede er regulert til vegformål.  
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7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Nordmyrveien/Hyllibekken: 
Dagens plansituasjon:  

 
Figur 9: Området ved Hyllibekken og langs fv. 128 er i dag regulert til boligformål, vegformål og friområde langs 
bekken. 

 
Foreslått regulering: 

 
Figur 10: Forslag til reguleringsplan legger på et midlertidig beslag mellom Rema 1000-bygget og vestover. Arealet 
kan benyttes til rigg og til midlertidig omlegging av gangveg i anleggsperioden. Det er behov for noe midlertidig 
parkering, som kan løses ved eksisterende parkeringsplass for Rema 1000. På sørsiden av fv. 128 er det behov for 
areal for å kunne oppgradere eksisterende gang- og sykkelveg. Alle arealer som er foreslått til midlertidige 
anleggsområder istandsettes til opprinnelig karakter etter bruk.  
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Myrakrysset: 
Dagens plansituasjon: 

 
Figur 11: I Myrakrysset er det regulert til sentrumsformål, boligformål og vegformål. 

 
Foreslått regulering: 

 
Figur 12: I planforslaget er det lagt inn midlertidig anleggsområde langs fv. 128 for å kunne gjennomføre 
oppgradering av gang- og sykkelveg og av fylkesvegen. Vegformålet langs Stasjonsgata er noe utvidet, men 
innenfor det arealet som eies av Statens vegvesen og benyttes som veg per i dag.  
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Gang- og sykkelkulvert og holdeplass langs fv. 128  
Dagens plansituasjon:  

 
Figur 13: Dagens arealformål er park, vegformål, sentrumsformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det 
er regulert to holdeplasser langs fv. 128, med tilhørende plass til plattform og lehus.  

 
Foreslått regulering: 

 
Figur 14: Det er behov for midlertidig anleggsområde ved gangkulvertens sørside for å kunne etablere nye murer 
for gangkulverten. Det er lagt inn midlertidig anleggsområde for å få etablert holdeplass og lehus, og 
formålsgrensene for holdeplassen og tilhørende plattform og lehus er justert. Disse ligger innenfor Statens 
vegvesens eiendomsgrense. Langs Heliveien og inn Sørmyrveien er det behov for en midlertidig gangveg mens 
anleggsarbeidene pågår, dette er lagt inn som midlertidig anleggsområde.  
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Heliveien og utkjøring fra bensinstasjon: 
Dagens plansituasjon: 

 
Figur 15: Dagens arealformål er vegformål og sentrumsformål. Arealet ved Lille Løken er ikke regulert, men avsatt 
til framtidig sentrumsformål i kommuneplanen. Utkjøring fra bensinstasjon i Rolls vei er stengt.  

 
Foreslått regulering:  

 
Figur 16: Utkjøring fra bensinstasjonen i Rolls vei åpnes. Det er behov for midlertidig gangveg mens 
anleggsarbeider pågår, og det er lagt inn midlertidig beslag langs Heliveien og inn mot adkomst til Lille Løken. Her 
er arealet uregulert i dag, og det er lagt inn sentrumsformål i tråd med kommuneplanen.  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for midlertidig anleggsområde  
for oppgradering av fv. 128 i Spydeberg sentrum 

 
 

Nasjonal arealplan-ID: 0123-2018-0001  18 
 

8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 

Framkommeligheten for trafikanter i fv. 128 vil bli uendret fra i dag.  

8.2 Samfunnsmessige forhold 

Oppgradering av fv. 128 er ikke til hinder for videre oppfølging av områdeplan for 
Myra/TEBO. Etablering av bussholdeplasser langs fv. 128 er en nødvendig forutsetning for å 
starte utbygging av Myra/TEBO-området.  

8.4 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Det er ikke behov for å innløse hus som følge av planen. Noe bebyggelse vil bli midlertidig 
berørt som følge av anleggsgjennomføringen. Når tiltaket er ferdig gjennomført, vil ingen 
eiendommer ha fått redusert sin eiendom som følge av tiltaket.  

 
Avkjørsler og andre naboforhold 
Avkjørsler følger vedtatt områdeplan for Myra/TEBO. Utkjøring fra bensinstasjonen var 
regulert stengt i områdeplanen, men blir i foreliggende planforslag regulert til åpen.  

8.5 Byggegrenser 

Byggegrensene blir uendret fra områdeplan for Myra/TEBO.  

8.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Det vil bli bedre framkommelighet for myke trafikanter gjennom oppgradering av belysning 
og dekke på gang- og sykkelveiene langs fv. 128. Det er også lagt opp til noe utslaking av 
stigning der det har vært mulig. 

8.7 Kollektivtrafikk 

Det vil bli bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk når nye holdeplasser i fv. 128 etableres.  

8.8 Landskap/bybilde 

Tiltaket vil bedre bybildet i området ved at fv. 128 vil framstå som smalere visuelt (kantstein 
på begge sider), ny beplantning og ny belysning. Ny skilting vil passe bedre inn i tettstedet. 
Oppgradering av gang- og sykkelveg og undergang vil bidra til et bedre bybilde.  

8.9 Nærmiljø/friluftsliv 

Det er ingen endring for nærmiljø og friluftsliv.  

8.10 Naturmangfold 

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
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Tiltaket kommer ikke i konflikt med Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-
12. 
 
Vassdrag 
Tiltaket fører ikke til endring ved Hyllibekken. Det skal ikke utføres anleggsarbeid som går 
ut i bekken.  

8.11 Kulturmiljø 

Planforslaget har ingen virkning for kulturmiljø.  

8.12 Naturressurser 

Jordbruk 
Det er behov for å benytte en liten del av eiendommen Lille Løken gård (mot Heliveien) som i 
dag er dyrka mark. Området er et restareal mellom gårdsveg og fv. 128/Heliveien, og drives 
ikke per i dag. Arealet skal benyttes til midlertidig gangveg mens området ved undergangen 
oppgraderes.  

8.13 Støy og vibrasjoner 

Anleggsgjennomføringen vil medføre noe støy og vibrasjoner i perioder. Det er foretatt 
utvendig og innvendig besiktigelse av bebyggelse for å kartlegge tilstand før 
anleggsgjennomføring. Tiltaket vil følge krav i støyretningslinjen T-1442 og krav i 
retningslinje for behandling av luftkvalitet T-1520. 

8.14 Massehåndtering 

Det er et svært begrenset omfang av massehåndtering i prosjektet, da det kun er små 
tilpasninger av eksisterende veger som skal gjennomføres. Eventuelt masseoverskudd skal 
kjøres til godkjent deponi. Foreslått midlertidig arealbeslag skal blant annet benyttes til 
mellomlagring av masser. 

8.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS-analyse 

Det er gjennomført en ROS-analyse for planarbeidet, denne er vedlagt planbeskrivelsen. Støy 
og støv fra trafikk og ulykke med gående/syklende er vurdert som de største risikoene i 
anleggsarbeidet. Det er angitt tiltak for å redusere risikoen i ROS-analysen.  

8.16 Rammer og premisser for planarbeidet 

I kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012-2024 (Sentrumsplanen), som nå inngår i 
gjeldende kommuneplan, framhever Spydeberg kommune viktigheten av om nedgradering 
av fv. 128/tidligere E18 som del av en stedsutviklingsstrategi for Spydeberg sentrum. Dette 
premisset var førende for områdeplan for Myra/TEBO, og planarbeidet skal skje innenfor 
rammene av denne områdereguleringen. Planarbeidet skal ikke være til hinder for senere 
gjennomføring av andre deler av områdereguleringen. 
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10 Gjennomføring av forslag til plan 

10.1 Framdrift og finansiering 

Tiltaket er finansiert gjennom sidevegsmidler fra prosjekt E18 Ørje-Vinterbro. Tiltaket er 
planlagt bygget vår/sommer 2019.  

10.2 Utbyggingsrekkefølge 

Tiltaket bygges ut i en sammenhengende anleggsperiode. Anleggsperioden er anslått til å 
vare i 4-6 mnd, avhengig av hvordan entreprenøren velger å legge opp framdriften.  

10.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det er utarbeidet faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden. Disse er vedlagt 
planforslaget.  
 
I hovedtrekk skal en kjøreretning langs fv. 128 holdes åpen til enhver tid, og ved behov for 
omlegging av den andre kjøreretningen blir denne ledet rundt Myra/TEBO-området.  
 
Det skal ikke gjennomføres planlagte arbeider på E18 som fører til omkjøring langs fv. 128. 
Det kan imidlertid oppstå uforutsette hendelser og ulykker som medfører omkjøring langs 
fv. 128.  

10.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 

 
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. 
 
Særskilte miljøutfordringer for oppgradering av fv. 128 i Spydeberg sentrum er: 

• Hyllibekken 
• Svartelista arter langs fv. 128 i anleggsområdet 
• Anleggsstøy og støv 

 
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 
i YM-plan. 
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Tabell 1: Innspill til YM-plan: 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Det er flere boliger langs anleggsområdet. Entreprenør 

må forholde seg til regelverk for støy T-1442, dette 
innarbeides i konkurransegrunnlaget. 

Vibrasjoner  Boliger nærmest fv. 128 har fått gjennomført 
besiktigelse av takstmann utvendig og innvendig.  

Luftforurensning Det er flere boliger langs anleggsområdet. Entreprenør 
må forholde seg til regelverk for luftforurensning T-
1520, dette innarbeides i konkurransegrunnlaget. 

Forurensning av jord og vann Den største potensielle faren for forurensning av jord og 
vann er utslipp fra anleggsmaskiner ved uhell og ved 
tanking.  

Nærmiljø og friluftsliv Gang- og sykkelvegen langs fv. 128 er skoleveg. 
Framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter må 
ivaretas i anleggsperioden. Det settes av midlertidig 
anleggsområde for å sikre gode omlegginger av gang- 
og sykkelveg i anleggsperioden.  

Naturmiljø Rynkerose (rosa rugosa) er plantet mellom fv. 128 og 
gang- og sykkelvegen enkelte steder. Arten er 
svartelista og massene må kjøres til godkjent deponi.  
Det er registrert kvikkleireområde på enkelte punkt i 
anleggsområdet. Det utføres geoteknisk prosjektering i 
forbindelse med gravearbeider i disse områdene.  

Vassdrag og Strandsone Hyllibekken er verdsatt som et verdifullt vassdrag. 
Anleggsarbeidet skal ikke skje i Hyllibekken, men i 
nærheten av bekkens kryssing av fv. 128.  

Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Anlegget innebærer lite rivingsarbeider. Det som er av 
avfall fra anlegget skal sorteres og kjøres til godkjent 
deponi.  
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11 Sammendrag av innspill 
I tabellen under er alle innspill som har kommet inn til oppstartsvarselet sammenfattet, og 
svart ut av Statens vegvesen.  
  

Merknad/innspill SVVs vurdering Oppfølging i 
planarbeidet 

Dok.nr. 17/156736-29 Bane NOR 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser, og 
Bane NOR har ingen merknader. 
 

Tas til etterretning.  Ingen. 

Dok.nr. 17/156736-18 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVE er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene 
flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 
saksområdene skal ivaretas ved utarbeiding av 
reguleringsplaner. Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn. Legger til grunn at kommunen 
vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 
regionale interesser, og at vurdering framgår tydelig 
i plandokumentene. Ber om at alle plandokumenter 
sendes elektronisk. Vedlagt sjekkliste for 
reguleringsplan.  
 

Tas til etterretning. 
 

Følge opp punkter fra 
sjekkliste og 
innarbeide i 
plandokumentene.  

Dok.nr. 17/156736-19 Fylkesmannen i Østfold 
Viser til formålet med planarbeidet, og at 
fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, 
miljøvern, helse og samfunnssikkerhet og å sikre at 
barn og unges interesser blir ivaretatt i 
planleggingen.  
Ber om at størrelsen på arealformålene framgår av 
planbeskrivelsen. 
Konkret innspill: Ber om at det tas hensyn til 
Hyllibekken ved anleggsarbeid eller permanente 
tiltak nær bekken. Bekken er del av et vassdrag og 
verdisatt som regional viktig (B-lokalitet) i 
Naturbase. 
Generelle innspill:  
Planen må utarbeides med klar henvisning til 
overordnede kommunale og regionale planer, samt 
nasjonale styringssignaler. Det skal være 
planbeskrivelse til planen.  
Viser til relevante retningslinjer/bestemmelser for 
planarbeidet. 

Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
SVV berører ikke selve 
Hyllibekken i 
anleggsarbeidet. 
Planområdet inkluderer 
Hyllibekken nord for fv. 
128 for å sikre en 
midlertidig 
gangforbindelse og et 
mulig riggområde.   
 
 

 
 
 
 
Ta inn størrelse på 
arealformål i 
planbeskrivelsen.  
Ta hensyn til 
Hyllibekken ved 
anleggsarbeid/ 
permanente tiltak.  
 
 
 
 
 
 
Følge opp relevante 
retningslinjer og 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Oppfølging i 
planarbeidet 

Fylkesmannen vil komme tilbake til saken når 
planen foreligger til offentlig ettersyn og vurdere 
om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt 
opp.  
 

bestemmelser i 
planarbeidet.  
 

Dok.nr. 17/156736-20 Jørgenrud Eiendom AS 
Mener at tiltaket fører til at siktbilde fra Skiptvet 
(Heliveien) mot Oslo vil bli ødelagt og siktbilde fra 
Stasjonsgata mot Askim vil bli ødelagt. 
Manglende sikt vil gi mange farlige situasjoner i 
kryssene og i området rundt bussholdeplass. 
Når busser står parkert for av- og påstigning blir 
det dårlig sikt og det vil føre til farlige situasjoner. 
Når Askimporten tunnel er stengt (eks. ved 
vedlikehold), blir det mye trafikk som fører til at det 
er vanskeligere å komme ut fra sideveiene til fv. 
128. Kombinert med dårligere sikt på grunn av 
bussene vil dette føre til at det blir tatt sjanser og 
det går utover sikkerheten. Mener at bussholdeplass 
langs fv. 128 ikke er en fordel. 

Hensikten med dette 
planarbeidet er å sikre 
areal til 
anleggsgjennomføringen
. Selve plasseringen av 
holdeplasser langs fv. 
128 ble fastsatt 
gjennom sentrumsplan 
for Spydeberg, og vil 
ikke bli endret i dette 
planarbeidet.  
Alle krav til sikt blir 
ivaretatt ihht Statens 
vegvesen håndbøker.  
 
 

Ingen.  
 
 
 

Dok.nr. 17/156736-21 GK Holding AS v/Gunnar Grimeland 
Driver utbygging av Tunveien (boligbebyggelse). 
Mener varslet planområdet strekker seg innover 
Tunveientomta/anleggsområdet deres. Dette vil 
komme i konflikt med brakkerigg som skal 
plasseres mot tomtegrensa. Ønsker ikke å flytte 
brakkerigg ved bygging av hus B og C pga 
merkostnader.  
Viser til et området merket med rødt på vedlagt 
skisse som viser kabelgrøft og høyspent ifbm 
flytting av trafo.  
Påpeker at det er viktig å ha adkomstmulighet til 
byggeplassen gjennom hele byggeprosessen.  
Vedlagt kart med påtegning av riggområde og 
kabelgrøft.  

Statens vegvesens 
anleggsområde tilpasses 
rigg for Tunveien. Vi 
ivaretar kabelgrøft og 
høyspent for flyttet trafo 
i anleggsfasen. Adkomst 
til anleggsområdet 
opprettholdes gjennom 
Statens vegvesens 
byggeperiode. 

Tilpasse 
anleggsområde til 
rigg for Tunveien.  

Dok.nr. 17/156736-22 Kjell Martin Sørby 
Er ikke negativ til å stille arealer til midlertidig bruk 
for anleggsgjennomføringen, forutsatt at disse 
settes i stand i etterkant.  
Arealet sørvest for gangkulverten er lettest å 
benytte, arealet sørøst er leid ut til Spydeberg 
kommune (parkeringsplasser). 

Statens vegvesen takker 
for innspillet og tar det 
med i den videre 
planleggingen.  

Tilpasse 
anleggsområde etter 
innspill fra grunneier.  

Dok.nr 17/156736-24 Hafslund nett AS 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Oppfølging i 
planarbeidet 

Hafslund nett har områdekonsesjon i Spydberg 
kommune, og etablerer og drifter strømnettet i 
kommunen.  
Hafslund nett har elektriske anlegg i planområdet, 
og ber om at planforslaget må ta høyde for og 
hensyn til de anlegg som skal etableres/driftes av 
Hafslund nett. Det skal ikke gjøres tiltak som 
medfører forringelse av adkomst til Hafslunds 
anlegg. 
Viser til at det kan gjennomføres tiltak så nært som 
1m inntil kabelsgrøftens ytterkant (målt 
horisontalt). Det ev viktig at fremtidig tilkomst til 
kabelgrøften ikke hindres, og ingen endring i 
overdekning over kabler. Det må gjennomføres 
kabelpåvisning.  
Hafslund nett har en frittliggende nettstasjon i/på 
grensen til planområdet, og ber om at tiltaket 
planlegges slik at det ikke er behov for flytting av 
denne (pga kostnader og tekniske konsekvenser). 
Dersom vegutbyggingen utløser økt behov for 
strøm, kan det bli behov for å sette av arealer til ny 
nettstasjon.  
Ved eventuell flytting av nettet må det påregnes 
min. 6 uker til prosjektering.  
Spenningsnivå for ledningsanlegg må IKKE påføres 
plankartet. Høyspenningskabel under bakken 
tegnes ikke i plankartet. Arealer som brukes til 
frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til 
arealformål bebyggelse og anlegg, underformål 
«Andre typer bebyggelse og anlegg» energianlegg 
kode 1510. 
Hafslund nett ber om at fremtidig infrastruktur 
planlegges slik at den i minst mulig grad kommer i 
konflikt med nettselskapets anlegg. Ta kontakt med 
Hafslund nett tidlig for å avklare evt. behov for 
flytting av anlegg.  Ber om at tekniske spørsmål 
sendes skriftlig til firmapost@hafslundnett.no  

 
 
 
Nettstasjonen er ikke 
berørt.  
 
 
 
 

Ingen.   

Dok.nr 17/156736-25 Østfold fylkeskommune 
Ber om at planen forholder seg til gjeldende 
fylkesplan som er til rullering. 
Viser til fylkeskommunens uttalelse til 
detaljregulering for felt S3, Myra/Tebo. Det må 
vurderes hvordan disse to planene påvirker 
hverandre, og om det evt. bør lages en felles plan.  
Påpeker at føringer i områdereguleringen må 
videreføres, avvik må synliggjøres. Påpeker at 

Det er kun små 
endringer som skal 
gjøres i denne 
reguleringsplanen. 
Endringene er 
nødvendige for å sikre 
arealer til 
anleggsgjennomføring. 

Legger inn 
formulering om 
kulturminner i 
planbestemmelsene.  

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Merknad/innspill SVVs vurdering Oppfølging i 
planarbeidet 

kvalitet og sikkerhet spesielt for barn og unge er 
viktig. Viser også til at nye holdeplasser for buss i 
Stasjonsgata må ferdigstilles før dagens 
bussholdeplasser fjernes.  
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner 
som har særlig behov for vern i planområdet. Ber 
om at følgende tekst blir tatt inn i planens 
fellesbestemmelser: Dersom det under 
anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, 
brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(Kulturminneloven) § 8.   
Ber om at bruk av jordbruksareal bør unngås. Viser 
til at forurensing i anleggsfasen vil redusere 
kvaliteten på jorda, og ber om at midlertidige 
anlegg også unngås. 
 
 

Områdereguleringens 
føringer skal 
videreføres.  
 
Statens vegvesen er klar 
over krav om at 
holdeplasser for buss i 
Stasjonsgata må 
ferdigstilles før dagens 
bussholdeplasser 
fjernes, men dette er 
ikke en del av 
oppgraderingen av fv. 
128.  
 
Statens vegvesen vil 
søke å unngå bruk av 
jordbruksarealer til 
midlertidig beslag, men 
har behov for en 
midlertidig gangveg 
langs Lille Løken i en 
begrenset perioden. 
Dette arealet er ikke i 
drift som jordbruksareal 
per i dag. Arealet er vist 
som framtidig 
sentrumsformål i 
kommuneplanen.  

Dok.nr 17/156736-28 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Har kommentarer til planlagt bussholdeplass ved fv. 
128.  
Bussholdeplass retning øst vil hindre sikt mot vest. 
Mener det er trafikkfarlig, og at det per i dag er 
redusert sikt, og at det blir verre om det står en 
buss på holdeplassen.  Mener det ikke er plass til 
fortau, bussholdeplass, busskur og inngangsparti 
og varelevering og kunder til butikker i bygget. 
Holdeplassen medfører mye støy for boligene. 
Er bekymret for at alle som skal til Mysen og Askim 
som kommer fra nordsiden av fv. 128 må krysse 
undergangen. Det er mangel på plass, ikke busskur 
og bratt bakke opp. Dette gir problemer for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er 
ingen parkering for biler på sørsiden av fv.128, kun 
på nordsiden.  

Sikt vil ivaretas iht til 
Statens vegvesen krav. 
Endringen av 
reguleringsplan tar 
utgangspunkt i vedtatt 
områdeplan for sentrum, 
og plasseringen av 
bussholdeplasser står 
fast.  
Gangkulvert under fv. 
128 vil bli rustet opp 
som en del av 
prosjektet. Det er ikke 
mulig å gjøre noe med 
stigning opp fra 
gangkulverten på begge 
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Merknad/innspill SVVs vurdering Oppfølging i 
planarbeidet 

Ved endring av planen bør Statens vegvesen se på 
følgende problemer for området som omfattes av 
planen: 
1. Utkjøring til fv. 128 fra Stasjonsgata, mangelfull 

sikt for trafikk fra øst. Mener manglende sikt 
har ført til dødsulykke og burde vært utbedret. 
Flere sikthinder i krysset og lang kø ut i krysset. 
Biler som skal svinge opp mot nord kommer 
brått på. Mener det bør være to filer fra 
Stasjonsgata ut i fv. 128. 

2. Utkjøring til fv. 128 fra Heliveien, mangelfull 
sikt pga høy hastighet, utkjøring fra 
bensinstasjon, parkering foran bygg og 
vegetasjon på trafikkøy. Trafikk fra øst som skal 
ned Heliveien kommer brått på. 

 
3. Viser til punkt 72010 på tegning og lurer på om 

det er et gangfelt over fv.128 til midtrabatt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Omkjøring rundt Myra/TEBO i byggeperioden, 

lurer på hvordan dette blir når fv. 128 skal være 
erstatningsvei for E18 ved ulykker m.m. Mye 
trafikk med trailere o.l. rundt butikksenteret på 
en vei med fartsdumper og andre hindringer. 

 
 
 
Konkluderer med at bussholdeplass, veikryss og 
av/påkjøringer til fv. 128 må gjennomtenkes på 
nytt. All vegetasjon som trær o.l. må fjernes fra 
trafikkøyer pga dårlig sikt. 
 

sider, fordi gangveien og 
kulverten blir liggende 
der den er i dag.  
1. Sikt blir ivaretatt. 
 
 
 
 
 
 
2. Utkjøring fra 

Heliveien strammes 
noe opp, men det 
blir ikke gjort større 
tiltak her. Sikt blir 
ivaretatt. 

3. Pkt. 72010 på 
tegningen som var 
vedlagt 
oppstartsvarselet 
viser en tilrettelagt 
kryssing over fv. 
128. Den vil få 
ekstra belysning, 
men ikke gangfelt. 
Kryssingen kobles 
på en sti som går 
videre opp langs 
Hyllibekken og til 
togstasjonen.  

4. Det skal ikke foregå 
planlagte stenginger 
av E18 i 
anleggsperioden for 
oppgradering av fv. 
128. Ulykker kan 
skje, og da må 
trafikken gå rundt 
Myra/TEBO.  

Statens vegvesen 
forholder seg til vedtatt 
områdeplan, og vil ikke 
endre plassering av 
holdeplasser nå. Sikt vil 
bli ivaretatt.  
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for midlertidig anleggsområde  
for oppgradering av fv. 128 i Spydeberg sentrum 

 
 

Nasjonal arealplan-ID: 0123-2018-0001  27 
 

Merknad/innspill SVVs vurdering Oppfølging i 
planarbeidet 

Dok.nr 17/156736-30 Pernille Andersen Lund 
Er beboer i seksjon 5 i Sørmyrveien 1A og har 
leiligheten nærmest planlagte anleggsarbeider.  
Har tidligere bedt om kompensasjon for all støy og 
innsyn under anleggsarbeider og etterpå. Ble da 
tilbudt 2500,- til nye gardiner. Har stue i retning 
veien der Statens vegvesen skal låne arealer til 
anleggsarbeider. Vinduer fra 1983 er i generelt 
dårlig forfatning og mener det er forkastelig at hun 
ikke kan få bedre kompensasjon fra Statens 
vegvesen. Mener det bør være mulig å ta mer 
hensyn til dette. Viser til at det kun er hun som står 
ovenfor en slik utfordring med plassering rett ved 
bussholdeplass.  
Ber om at holdeplass plasseres så langt bortenfor 
sin leilighet som mulig. Håper og tror at området vil 
bli gjort grønt og fint, og at hun skjermes for innsyn 
og støy fra buss og mennesker som står ved 
holdeplassen.  

Oppgradering av fv. 128 
er definert som et 
miljøtiltak etter 
støyretningslinjen T-
1442 som Statens 
vegvesen følger. Det 
betyr at det ikke gir 
grunnlag for å kreve 
støytiltak på bolig. 
Statens vegvesen har 
forståelse for at dette 
kan oppleves urettferdig 
for beboere inntil 
tiltaket, men Statens 
vegvesen har ikke rom 
for å tilby tiltak når det 
ikke er begrunnet i våre 
retningslinjer. Vår 
oppgave er å bruke 
samfunnets midler på 
best mulig måte i tråd 
med de føringer vi må 
følge. Det er planlagt 
grøntareal på sørsiden 
av holdeplassen ned mot 
boligene. Det vil ikke bli 
skjermet for innsyn fra 
holdeplassen.  

 

 

12 Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til bestemmelser 

3. Notat geoteknisk prosjektering 

4. ROS-analyse 

5. Faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden 

6. Adresseliste offentlig ettersyn 
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