PLANINITIATIV
Utarbeidet: 09.02.2021

Sist revidert: Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.

Reguleringsplan for Stasjonsgata 22, gbnr 426/33 og 426/365 m.fl,
Spydeberg
Forslagstiller
Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:
E-post:
Telefon:

Perfetto Eiendom as
Leif Arne Skogsholm
Nordmyrveien 43, 1820 Spydeberg
leif@predita.no
+47 90 19 32 25

Org.nr.: 925 273 333

Fagkyndig planforetak
Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:
E-post:
Telefon:

Østre Linje arkitektur og landskap as
Vigdis Sandli-Ødegaard
Stasjonsmester Frosts gate 14, 1830 Askim
vigdis@ostrelinje.no
97671733

Org.nr.: 925 993 026

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven,
§ 1 – Krav til planinitiativet:
a) formål
med
planen

Formålet er å regulere inn muligheten for oppføring av et leilighetsbygg på gbnr
426/365. Eksisterende bygg på 426/33 skal bevares og oppgraderes, med aktiv fasade og publikumsrettet virksomhet mot Stasjonsgata.
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b) planområdet og
om
planarbeidet
vil få
virkninger
utenfor
planområdet

Figur 1 Stedsanalyse Spydeberg sentrum

Spydeberg sentrum avgrenses av tydelig infrastruktur med Osloveien i sør og jernbanen i nord. I vest går grøntdraget med Hyllibekken og i øst er det et litt mindre markert lavbrekk hvor idrettsanlegget utgjør et åpent landskap. Begge grøntdragene representerer viktige rekreasjonsområder for beboere i Spydeberg sentrum, samt
spredningskorridor for biologisk mangfold.
Bebyggelsesstrukturen i sentrum er en blanding av større bygningsvolumer som i hovedsak inneholder publikumsrettede tilbud, og kvartaler med frittliggende trehusbebyggelse med tilhørende hageareal rundt. Stasjonsgata 22 ligger midt i sentrum, og
tilhører et kvartal med frittliggende og åpen bebyggelsesstruktur. Selve Stasjonsgata
er en viktig hovedakse i sentrumsbildet, og den eldre, frittliggende trehusbebyggelsen utgjør majoriteten av bygningstypologien langs gaten.
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Figur 2 noen av de gamle trehusene langs Stasjonsgata – Spydebergs identitet?
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Figur 3 Forslag til planavgrensing

Planområdets størrelse er 1.8 daa.
Berørte eiendommer
426/365 er eiendommen hvor nytt bygg tenkes plassert.
426/33 er eiendom med eksisterende bygg mot Stasjonsgata.
426/7 Vollebekkveien benyttes til atkomst.
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Figur 4 Høydeanalyse

Høydeanalysen viser at deler av Spydeberg sentrum ligger på et lite høydedrag mellom to lavbrekk, den ene med Hyllibekken og den andre utgjøres av idrettsanlegget
og draget videre nordover fra denne.

Figur 5 Terrengmodell av tomten
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Store deler av tomten ligger på samme platå som Stasjonsgata. Et eksisterende eldre
trehus er plassert på dette platået med hovedfasade og henvendelse mot Stasjonsgata. Vest for bygget, hagearealet, faller sterkt ned mot neste platå med Vollebekkveien og Hyllibekken. Høydeforskjellen på tomten er ca 4 meter, +108 ved Stasjonsgata og +104 nede ved Vollebekk.
Planområdets nærhet til Hyllibekken med tilhørende turvei, er en fin kvalitet. Planområdet vurderes som en godt egnet fortettingstomt i sentrum.

Figur 6 Eksisterende trehus med fasade mot Stasjonsgata og utsikten mot vest ned mot Vollebekkveien

Figur 7 Landskapsanalyse
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c) planlagt bebyggelse,
anlegg
og
andre
tiltak

INSPIRASJONSBILDER

Figur 8 Villa Ask – Reiulf Ramstad t.v og studentboliger i Haugesund – Helen og Hard t.h.

Det nye byggvolumet må tilpasses både terreng og den omkringliggende bebyggelsen. Eksemplene viser hvordan man aktivt kan bruke fasaden og takutforming på et
leilighetsbygg for å tilnærme seg en mindre småskalabebyggelse. Fasaden kan deles
opp i ulike deler og ulike takvinkler kan tone ned blokkutrykket til bygget. Et annet
konsept er å bryte volumet opp i flere fysiske volumer. Dette vil harmonere med stedets bebyggelsesstruktur som i hovedsak består av frittliggende trehusbebyggelse.
Eksemplet under viser et prosjekt hvor to mindre leilighetsbygg er tilpasset en eksisterende villa i en fortettingssituasjon.

Figur 9 Tennisveien, R21
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Figur 10 Tennisveien, R21

Det nye bygget skal være et rent boligbygg med foreslått kjøreatkomst via Vollebekkveien. Det eksisterende bygget skal bevares, og skal fremdeles ha næring i 1 etg ut
mot Stasjonsgata. Et kombinasjonsformål bolig/næring kan være naturlig for dette
bygget, da det er leiligheter i 2 og 3 etg.
ALTERNATIVVURDERINGER:
ALT.1

En lineær blokk med
samme bredde som det
eksisterende bygget og
med felles trappetårn og
heis.

Fordeler:
- mulighet til å plassere en heis som betjener både ny og eksisterende bygning.
- en smal bygning minimerer visuell innvirkning på Stasjonsgata
og beholder det åpne
rommet på hver side
av den eksisterende
bygning fra Stasjons-

gata og mot Vollebekkveien.

Ulemper:
- en felles heis vil forutsette en korridor på nordsiden av eller sentralt i det nye leilighetsbygget. Da mister man muligheten for gjennomgående leiligheter.
- kun endeleiligheten vil være vestvendt.
Side 8 av 19

- til sammen blir det et langt sammenhengende bygg.
- den nye bygningen kommer tett på det eksisterende. Den eksisterende bygning
mister grøntareal som omkranser den og som er typisk for denne delen av sentrum.
- plassering av heis tett på det eksisterende bygget reduserer fasadeareal og vinduer
til bygget.

ALT.2

En lineær blokk mot Vollebekkveien, som bevarer et
uterom mellom seg og det
eksisterende bygget.

Fordeler:
- skaper et hagerom mellom den eksisterende bygning og den nye bygning dette kan være en verdifull uteplass - rolig og privat midt i Spydeberg sentrum.
- utearealet rundt den eksisterende bygning bevarer karakteren som et
frittliggende småhus.
- alle leiligheter kan utformes gjennomgående øst/vest og dermed ha visuell kobling
mot Stasjonsgata i øst og utsikten i vest.
Ulemper:
- bygningen er bredere enn det eksisterende huset og delvis stenger/lukker åpenheten mellom Stasjonsgata og Vollebekkveien.
- en separat bygning over 3 etasje vil kreve egen heis.
Utfordringer:
- byggets skala må tas stilling til, den ligger mellom små rekkehus mot vest og det eksisterende gamle trehuset mot øst.

Side 9 av 19

ALT.3

En stor kompakt blokk
med en sentralt plassert
sirkulasjonskjerne som gir
4 hjørneleiligheter.

Fordeler:
- skaper et hagerom
mellom den eksisterende og ny bygning rolig og privat midt i
Spydeberg sentrum.
- utearealet rundt den
eksisterende bygning
bevarer sin karakter
som et frittliggende
småhus.
- alle leiligheter har
mulighet til å ha to fa-

sader med vinduer.

Ulemper:
- selv om eksisterende hus har bevart sin karakter som et frittliggende småhus, nærmer skalaen av det nye bygget seg skalaen av de store volumene (sentrumsbygg)
- et separat bygg over 3 etasjer vil kreve egen heis.
- arealkrevende
Utfordringer:
- byggets skala må tas stilling til, den ligger mellom små rekkehus mot vest og det eksisterende gamle trehus mot øst.

ALT.4 og ALT.5

To nye bygninger utformet
som villaer harmonerer
med det eksisterende huset
og deler et felles hageanlegg.

Fordeler:
- skaper et hagerom
mellom eksisterende og
ny bygning - rolig og privat midt i Spydeberg
sentrum.
- utearealet rundt den
eksisterende bygning bevarer karakteren som et
frittliggende småhus.
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-de nye bygningene har
en utforming som slekter på det eksisterende
trehuset.
- en leilighet per etasje,
hver leilighet kan har sin
egen inngang fra 1 etasje, og alle leiligheter
har fasade på alle sider.
Dette gjør leilighetene
mer eksklusive og unike i
forhold til typiske blokkleiligheter.
Ulemper/utfordringer:
- 2 separate bygg krever mer fasadeareal og
hver sin heis - dette kan

være kostnadsdrivende.
- alt.4 - Hagerommet åpner seg mot sør (fine solforhold) men også mot nabobygg
som er en tett vegg.
- alt.5 - plassering av det sentrale hus mot sør, vil delvis skygge for hagerom. Hagerommet åpner seg mot nord og et større åpent areal på naboeiendommen.
- Sannsynligvis mindre kvm som kan bygges, da man trenger avstand mellom byggene.

KONKLUSJON
Som stedsanalysen forteller oss, befinner vi oss i et kvartal med frittliggende bebyggelse med hageareal rundt. Alternativ 3 og delvis også alternativ 1, virker derfor noe
fremmed og av en annen skala/retning. Alternativ 4 og 5 med to frittliggende bygg
harmonerer slikt sett best med nærområdet og det eksisterende bygget på tomten.
Dersom prosjektet skal løses som ett leilighetsbygg, vil anbefalingen være å jobbe videre med alternativ 2. Dette alternativet skaper et fint hagerom mellom bygningene,
samtidig som det bidrar til et gaterom i Vollebekkveien og den eksisterende bebyggelsen der.
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d) utbyggingsvolum
og
byggehøyder

Figur 11 Programmering på tomten

Uavhengig om det velges et frittliggende konsept eller ett leilighetsbygg, vil boligparkering løses i p-kjeller under bakken med innkjøring fra Vollebekkveien. Kravene som
blir satt til branntilgjengelighet vil avgjøre hvordan nye bygg kan plasseres på tomten. Den høyeste fasaden vil være mot Vollebekkveien, og areal til brannoppstillingsplass er derfor foreløpig plassert her. Leilighetsbygget kan ha leiligheter i U-etg ut
mot Vollebekkveien. Det vil bidra positivt til gaterommet i Vollebekkveien. Det betyr
at en p-kjeller må komme i bakkant av leiligheter i U-etg.
I sonen for ny bebyggelse vil ett eller to nye bygg kunne etableres. Bygningshøyder
kan variere for å forsterke en oppdeling av volum ved hjelp av både høyde- og fasadegrep. Hovedinngang vil være på 1 etg plan fra hageromsiden. Mot nord kan bygningen gå opp i 4 etg+ U etg, og mot sør kan bygning gå opp i 3 etg + U etg.

Figur 12 Sol/skygge situasjon ved ett leilighetsbygg 31 mars kl 15 og 31 juni kl 15
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Figur 13 Sol/skygge ved ett leilighetsbygg 31 okt kl 15

Figur 14 Sol/skygge situasjon ved to bygg 31 mars kl 15 og 31 juni kl 15

Figur 15 Sol/skygge ved to bygg 31 okt kl 15

Sol/skygge studien viser at hagerommet vil ha gode solforhold i vår og sommer halvåret uavhengig av konseptvalg for bygg. I oktober vil slagskyggen fra eksisterende leilighetsbygg på naboeiendom i sør påvirke utearealet.
Hagerommet mellom nytt og eksisterende bygg skal være et felles anlegg med både
uteoppholdsareal og nærlekeplass. Denne sonen kan være ca 400m2 på terreng, slik
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programmeringen er lagt opp. Avhengig av bygningsalternativ og bygningshøyder
som velges, vil prosjektet kunne romme anslagsvis et sted mellom 9 og 15 leiligheter.
Ved 15 leiligheter vil MUA på terreng inkl lekeareal tilsvare 26m2 pr boenhet. Da er
ikke eventuelle takterrasser, forhage, gårdsplass regnet med. Det er heller ikke medregnet leiligheter i det eksisterende bygget.
Eksisterende trehus skal bestå og oppgraderes med tidsriktig restaurering. Næringsdelen vil bestå, og det kan derfor være et behov for noe kundeparkering mot Stasjonsgata. De øvrige etasjer i huset vil ha leiligheter. Beboerparkering til disse, kan
delvis ligge på sørsiden av bygget og resten legges til ny p-kjeller.
Arealet ut mot Stasjonsgata skal ha høy kvalitet, og være et positivt bidrag til sentrum og gaterommet. Sonen foran inngangspartiet kan markeres, for å tydeliggjøre
og skape en kontrast. Stasjonsgata er en ganske grønn gate med mye trær og hagerom ut mot/langs gateforløpet. Stasjonsgata 22 kan svare opp dette med for eksempel en forhage og en grønn innramming rundt parkeringsplassene.
Renovasjon foreslås løst ut mot Stasjonsgata i en eller annen form. Dette må avklares med Indre Østfold Renovasjon.

e) funksjonell
og miljømessig kvalitet

Ved å bevare eksisterende trehus mot Stasjonsgata ivaretas noe av identiteten til
Spydeberg sentrum. I et miljøperspektiv er det et godt grep å restaurere fremfor å
rive og bygge nytt. Næringsdelen skal bestå, og vil bidra til aktivitet til gaten gjennom
publikumsrettede funksjoner/tilbud. Gjennom god fortetting bidrar også prosjektet
med at flere folk bor i sentrum som igjen vil skape mer liv til sentrum.
Det må legges til rette for at utrykningskjøretøy kan benytte atkomsten via Vollebekkveien. Kapasiteten i Vollebekkveien må vurderes.
Det vil legges opp til lokal overvannshåndtering, så lenge grunnforholdene er gode
nok for det. VA-tilknytning og brannvannskapasitet vil vurderes som del av et videre
planarbeid.

Side 14 av 19

f) tiltakets
virkning
på, og
tilpasning til,
landskap og
omgivelser

Det grønne preget som kjennetegner dette kvartalet og store deler av Spydeberg
sentrum, skal videreføres. Gjennom et fortettingsprosjekt som vil innordne seg den
etablerte bebyggelsesstrukturen i området. Dagens hage er ikke veldig opparbeidet,
slikt sett kan et nytt felles hageanlegg betraktes som en oppgradering og et estetisk
løft også for nærområdet.
Rekkehusbebyggelsen i Vollebekkveien er en lav husrekke i kun 1 etg mot Vollebekkveien. Den nye utbyggingen må derfor skape det nødvendige rommet og avstanden,
slik at dette kan bli et godt gaterom hvor bygningene definerer veggene. Fasadeutforming, eventuelt oppdeling i to volumer, ulike høyder osv blir viktige vurderinger i
det videre arbeidet.
Ett eller to bygningsvolumer vil legges inn i terrenget, hvor terrengforskjellene på
tomten tas opp gjennom en etasjehøyde. Funksjoner som parkering og boder kan
dermed legges skjult i terrenget, mens boenheter gjøres synlig i front. Dette vil gi en
mer aktiv fasade mot Vollebekkveien.

Figur 16 Snitt øst-vest gjennom planområdet
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g) forholdet til
kommuneplan,
eventuelle
gjeldende
reguleringsplaner
og retningslinjer,
og pågående
planarbeid

Kommuneplanens arealdel viser eiendommen
med sentrumsformål
S_2, samt med gjennomføringssone
H820_1, samt hensynssone H570_5 på eiendommen mot Stasjonsgata.
Kommuneplanens bestemmelser:
1.3.3 I framtidige utbyggingsområder skal det
ved utarbeidelse av reguleringsplan gjennomføres geoteknisk utredning av kvikkleireskredfare (…….)
1.3.5 Ved utarbeidelse
av reguleringsplaner i
hensynssone H820_1
Sentrumskjernen skal
det redegjøres for håndtering av overvann og
økt risiko for flom samt
forhindring av oversvømmelse som følge av utbygging. Tilsvarende krav gjelder for alle arealer som drenerer til Hyllibekken, Lundsbekken og Kjosbekken.
2.1.3 nest siste avsnitt - For tiltak innenfor hensynssone H820_1 samt eksisterende
boligområder i sentrumssonen kan det i reguleringsplan fastsettes andre krav til utforming etter de føringer gitt i planbeskrivelse til kommunedelplan for sentrum 20122024.
2.1.3 siste avsnitt - Bebyggelse i H820_1 sentrumskjernen bør normalt ikke overstige
4-5 etasjer. Større høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og
bygningene ellers ivaretar hovedintensjonen i Sentrumsplanen, jf. vedtak saks nr K066/12.
2.4 a) For felt S2 (………) omfatter sentrumsformål boliger, kontor samt offentlig eller
privat tjenesteyting.
2.4 c) For eiendommer langs Stasjonsgata skal næringsvirksomhet orienteres mot gateløpet. Virksomhet knyttet til varehandel skal ligge i første etasje, øvrig næringsvirksomhet skal fortrinnsvis ligge i første etasje.
4.1 H820_1 Gjennomføringssone – omforming
Hensynssonen skal ivareta omformingsprosesser i sentrum, særlig med tanke på økt
fortetting og utvikling av sentrumsfunksjoner som forretninger og tjenesteyting. Det
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skal tilstrebes en balansert utvikling av sentrumsfunksjoner langs hele Stasjonsgata,
som er det sentrale byrom i hele sonen.
H570_4 _5 og _6, Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø
Hensynssonen skal ivareta Stasjonsgatas karakteristiske bygningsmiljø og de arkitektoniske og bygningsmessige kvaliteter som underbygger dette. Sentrale element er
bygningers orientering og plassering mot gateløp samt bygningsvolum og -proporsjoner.

Gjeldende reguleringsplan – «Stasjonsgata», 22.06.1999, plan id - 0123199902. Stasjonsgata 22 er her regulert til kombinert formål – bolig/forretning/kontor, og hvor
eksisterende bebyggelse ut mot Stasjonsgata i tillegg er regulert med hensynssone –
bevaring av bygninger. Det samme bevaringshensynet av den eldre bebyggelsen er
videreført i en nyere plan på motsatt side av Stasjonsgata.

h) vesentlige interesser som
berøres
av planinitiativet

Som del av planprosessen vil blant annet disse temaer utredes:
Trafikk
Støy
Geotekniske forhold
Overvann/VA
Barn og unges interesser
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i) hvordan
samfunnssikkerhet skal
ivaretas,
blant
annet
gjennom å
forebygge
risiko
og sårbarhet
j) hvilke
berørte
offentlige organer
og
andre
interesserte
som
skal
varsles
om
planoppstart
k) prosesser for
samarbeid og
medvirkning fra
berørte
fagmyndigheter,
grunneiere,
festere,
naboer
og
andre
berørte

Det vil utarbeides en ROS-analyse.
Planarbeidet vil utrede grunnforhold på og omkring eiendommen slik at eventuelle
forekomster av kvikkleire kartlegges og nødvendig tiltak iverksettes.
Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy skal ivaretas og beskrives.
Forslagstiller vurderer det dithen at behandling av planfaglige tema, avklart i kommende oppstartsmøte samt ROS-analyse og eventuelle delutredninger vil være tilstrekkelig for å ivareta samfunnssikkerheten.

Veimyndigheter, Fylkesmann og fylkeskommune, IØR, IØBR, NVE, samt berørte
grunneiere og naboer skal høres i planprosessen.

Det forutsettes god dialog med Indre Østfold kommune under planprosessen, med
forankring av løsninger underveis. Siden deler av planområdet ligger i hensynssone
for bevaring av kulturmiljø, ønskes et samarbeid med kulturminnefaglig myndighet.
Det vil legges til rette for nabomedvirkning i henhold til lov og forskrift. Det anses
ikke å være et spesielt behov for medvirkning med allmenheten utover dette, men
dette kan diskuteres med planmyndighet.
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l) vurderingen
av om
planen
er omfattet
av forskrift
om
konsekvensutredninger,
og
hvordan
kravene i
tilfelle
vil
kunne
bli ivaretatt

Forslagsstillers KUvurdering opp mot forskriftens §§ 6 - 8.
§6 -planforslaget omfattes ikke av tiltak opplistet i forskriftens VEDLEGG 1, siden
forslaget er i tråd med overordnet plan (kommuneplanens arealdel) som disponerer området til sentrumsformål. Utbygging til et boligbygg er i tråd intensjonen
med sentrumsformål. Næringsdelen i kombinasjon med bolig vil sikres i arealet ut
mot Stasjonsgata. Hensynsone bevaring av kulturmiljø vil sikres i ny reguleringsplan.
§7 – planforslaget omfattes ikke av tiltak opplistet i forskriftens VEDLEGG 2.
§8 – Tiltaket vurderes til ikke å ha vesentlig negativ innvirkning på miljø og samfunn
ihht kriteriene satt i §10.
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