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 Sentrumsanalyse Spydeberg 
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Avgrensing av analysen 
 
Analysen tar utgangspunkt i sentrumskjernen i 
Spydeberg. Kartutsnittet viser avgrensing av 
sentrumskjernen (rød linje). Grensen går langs 
Hyllibekken i vest og langs Stadion og Rolls 
vei i øst, inkluderer Sagtomta i nord og 
Sørmyra i sør.  
 
Sentrumskjernen er definert som det historisk 
opprinnelige sentrum med naturlige 
avgrensinger i topografi og veier/gatenett. 
Analysen inkluderer også viktige 
transportknutepunkt og arealene rundt disse; 
Spydeberg stasjon og Myrakrysset. 
 
 
Temaer i analysen: 

x Historie 
x Topografi - naturgitte forutsetninger  
x Gatestruktur/bebyggelsesstruktur 
x Dagens arealbruk, handel, boliger og 

offentlige formål 
x Grønnstruktur 
x Kulturminner og miljøer 
x Arkitektur / estetikk 
x Samferdsel 
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Sentrumsdannelse 
Den første kimen til sentrumsdannelse oppstod 
2,5 km sør for dagens tettsted ved Spydeberg 
kirke. Der ble skole, kommuneadministrasjon 
og bank etablert på 1860-tallet. Dette 
tyngdepunktet i bygda flyttet seg da jernbanen 
ble anlagt og et nytt transportknutepunkt 
oppstod. 
 

 
 
 
 
 
 

Stasjonsbyen 
Spydeberg sentrum er en stasjonsby som 
vokste frem i årene etter at jernbanen ble tatt i 
bruk i 1882. Det ble oppført handelshus nær 
jernbanen, relativt store bygninger som 
inneholdt en rekke ulike virksomheter. Det ble 
også bygget hotell, etablert bank og 
kommunehus nord i sentrum og ellers skilt ut 
store tomter og småbruk langs Stasjonsgata der 
bygdefolk bosatte seg og startet mindre 
håndverksbedrifter. 
 
Utviklingen gikk sakte utover på 1900-tallet. 
Først etter 1960 skjøt byggeaktiviteten fart, og 
bebyggelsen bredte seg etter hvert utover i 
dagens tettsted, utenfor Stasjonsgata. 
 
Utover på 50-tallet ble tyngdepunktet i 
sentrum/Stasjonsgata flyttet fra 
stasjonsområdet ned til Myrakrysset. Bilismens 
økte betydning bidro til en slik utvikling. Det 
ble etablert bensinstasjon og forretninger og en 
periode holdt også kommuneadministrasjonen 
til her før dagens kommunehus ble bygget nord 
i Stasjonsgata på 80-tallet. Trafikkbelastningen 
på E18 har økt jevnt opp mot vår tid. Ny E18-
trasé ble i 2010 åpnet ca 2 km sør for sentrum i 
Spydeberg. Trafikkmengden gjennom sentrum 
i Myrakrysset er nå redusert.  
 
På folkemunne i Spydeberg er det mange som 
fremdeles bruker ”stasjonsbyen” som 
betegnelse på sentrum, selv om jernbanen etter 
hvert har hatt en underordnet rolle i 
utviklingen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årstall for etablering av noen av bygningene i 
Stasjonsgata er vist i utsnittet. 
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Topografi – naturgitte forutsetninger for 
sentrumsdannlsen 
Øvre del av sentrumskjernen ligger på en rygg 
avgrenset av lavdraget Hyllibekken og Stadion, 
se tverrsnitt under. Høyeste punkt i sentrum er 
på Lensmannstoppen ca 113 moh. Nedre del er 
et flatt lavdrag rundt Myrakrysset på 102 -105 
moh. 
 
Sentrumsbebyggelsen ligger i et småkupert og 
variert landskap med slake åsrygger og 
forsenkninger. Høydedragene som omgir 
sentrum vist på kartutsnittet, de nærmeste er på 
ca 120-125 moh. Man ser ned i sentrumsgryta 
fra disse høyereliggende områdene. Lenger 
unna ligger toppen av Griniskogen ca 140 moh 
og Hylliåsen som strekker seg opp mot 180 
moh.  
 
Grunnforhold: 
Det er dårlige grunnforhold i sentrums-
området, noe navn som Nordmyrveien, 
Myrakrysset og Sørmyrveien også vitner om. I 
de lavereliggende områdene markert med 
lysblå farge i kartutsnittet kjenner vi til 
grunnboringer som viser dårlig grunnforhold.  
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- fra Lilleløken nordvestover mot sentrumskjernen med 
Hylliåsen i bakgrunnen. 
 

-fra Sanitetens hus øst for stadion, sett sørvestover mot sentrumskjernen.  -fra Lundsåsen nordøst over sentrumskjernen med 
Griniskogen i bakgrunnen til venstre. 

Bildene viser sentrum sett fra utsiden; sentrumskjernen ligger lavere enn omkringliggende høydedrag. 

-fra Sanitetens hus øst for stadion sett nordvestover over nordre del av 
sentrumskjernen med Hylliåsen i bakgrunnen. Nordre del av 
sentrumskjernen ligger på en rygg.  
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Tettstedsstruktur  
Det ble både i 1911 og i 1954 utarbeidet 
omfattende planer for tettstedet med oppruting 
av kvartaler langt nord for jernbanen. Ingen av 
disse planene ble fulgt. I stedet har det foregått 
en trinnvis utparsellering fra de opprinnelige 
grunneiendommene.  
 
Veier og byggefelt følger terrenget.  
Sentrumskjernen har ingen fremtredende 
kvartalsstruktur eller enhetlig 
bebyggelsesstruktur. 
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Gatestruktur  
Den viktigste gata i sentrum er Stasjonsgata 
(fylkesvei 122) i nord-sørlig retning. 
Stasjonsgata er identitetsbærende for 
Spydeberg, med bevaringsverdig 
villabebyggelse fra første halvdel av 1900-
tallet og en frodig bjørkeallé. Stasjonsgata kan 
sies å være det viktigste byrommet i sentrum.  
 
Stasjonsgata er snorrett, den er åpen i begge 
ender og har fremdeles i 2011 mer karakter av 
en bygdevei enn en sentrumsgate.  
 

Stasjonsgata 1925, sett nordover 
 

 
 

Fv 128 (tidligere E18) går på tvers av og 
avgrenser Stasjonsgata i sør, jernbanesporet på 
østre linje avgrenser tilsvarende Stasjonsgata i 
nord. Stasjonsgata har sideveier som også har 
en åpen karakter og fortsetter ut av sentrum og 
ut i det åpne landskapet.  
 
Det er mange private avkjørsler direkte til 
Stasjonsgata.  
 
 
 

 
 
 

Hyllibakken sett fra Stasjonsgata 

Stasjonsgata 2010, nordover Griniveien sett fra Stasjonsgata 

Stasjonsgata i retning sør, en uendelig gate!  
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Bebyggelsens mønster 
Villabebyggelsen og den eldre 
handelsbebyggelsen ligger på rekke langs 
Stasjonsgata. Byggegrensen er 12 m, og det 
innebærer minimum 6,5 m mellom fortauskant 
og bygningene. Mange bygninger i 
Stasjonsgata ligger lenger ut enn 
byggegrensen, noe som innebærer at fasadene 
ligger opp til 8-9 m fra fortauet.  

Bygningene ligger stort sett enkeltvis (de er 
ikke bygget sammen) og ikke rett overfor 
hverandre.  
 
Den eldre bebyggelsen har stort sett fasader 
med vinduer og innganger mot Stasjonsgata.  
 
Nyere bebyggelse er i større grad frittliggende 
enkeltobjekter uten et spesielt forhold 
omkringliggende gate og veier. Nyere 
bebyggelse som er tilført sentrum har ikke 
bidratt til å stramme opp eksisterende struktur.  
Eksempel på dette er Spydeberg torg og Tebo-
senteret som henvender seg mot et indre 
gårdsrom. 
 

 
 
 
Bildet til høyre viser 
Lystunbygget fra 1955 
med åpen fasade og 
innganger mot gata, og 
Tebosenteret fra 80-
tallet, tilbaketrukket og 
med alle innganger og 
vinduer innover. 
 
I Langlis vei ligger eiendommene tett med 
avkjørsel inn mot den felles atkomstveien. 
Varierte hustyper, mye vegetasjon og grus i 
veien gir Langlis vei en lun atmosfære.  

 

Langlis vei 

Lystun og Tebosenteret 
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Dagens arealbruk 
Handel og tjenester, boliger og 
offentlige bygg og anlegg er viktige 
ingredienser i et attraktivt 
tettstedssentrum. 
 
Næringsvirksomhet i sentrum 
Sentrum må gi gode 
utviklingsmuligheter for handel og 
tjenester. Handel er grunnlaget for 
sentrum, og bidrar til aktivitet og 
attraktivitet i tillegg til å sysselsette en 
stor andel mennesker. Detaljhandel og 
annen personlig tjenesteyting som 
bank, post, frisør, lege og spisesteder 
er bedrifter som genererer 
publikumsbesøk og som bidrar til liv 
og røre i et sentrumsområde.  
 
Handel og tjenester 
I Spydeberg er handel og tjenester 
hovedsakelig lokalisert i to områder i 
sentrumskjernen. Begge 
senterområdene har basistjenester som 
dagligvarer, klær, blomster, frisør og 
serveringssteder samt minibank i eller 
rett i nærheten. Det finnes også 
næringsvirksomhet langs Stasjonsgata 
utenfor disse ”sentrene”. 
 
Det er få tomme lokaler pr dags dato.  
 
Det er 40 virksomheter innenfor 
sentrumskjernen. Sentrum har også 
spesialforretninger. 
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Schiegaarden

TEBOSE NTERET
Coop Mega
ICA
Vitus apotek
Nil le
Svarstad L ibris
Klipperiet
Sp ydeberg yrkes og  fritid sklær
Essen blomster
Sp ydeberg Zo o
Mud dy`s Pub
Sp ydeberg Kond itori

SPYDEBERG TORG
Kiwi
Sunkost
Torgterapeutene
Nap rap at
Sports Pharma
Toves Hårstu e
Fredriks Pizza & Gri ll
Sport og Kakao
Skoskapet
B-youn g
Fath er and Son’s (klær)
Barn estud io, klær og  leker
Teksti lmagasinet
Fryd og  Flora (blomster)
Spydeberg radio og 
TV

MYRASENTERE T
REMA 1000
Spydeberg  vask & rens 
Hestengen Sport
Cæsar Frisør
Synnøves butikk (klær)

VI-T O salon g (frisør)

Marias møbel tap etserer
Godstolen møb eltapetsering

FK-butikken
Spyd eb erg regn skapskon tor

Esso Spydeberg (on the run)

Legekontor
Kn ap ås Elektriske

Gjenbruksbu tikk
Rørleggerservice
L eg eko ntor

T ieto Enator (data)
Spydeberg sparebank

Jernbanestasjon

Buss
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Sør for sentrumskjernen 
På sørsiden av fylkesvei 128 var det tidigere 
også et forretningsområde, men da fylkesvei 
122 ble lagt utenom området og Myrakrysset 
ble ombygget lå ikke lenger forholdene til rette 
for publikumsrettet handel i dette området. I 
dag finnes Jørgenrud brensel (  ),  
håndverksbasert næringsvirksomhet 
(møbeltapetserer) samt en gjenbruksbutikk.  
 

 

Nord for sentrumskjernen 
Nord for jernbanen holder Nordisk dekkimport 
og Felleskjøpet til. Virksomhetene genererer 
noe tungtransport gjennom sentrum.   
Dekklageret ble etablert på 80-tallet og har i 
dag rundt 7000 m2 lagerkapasitet. Det vil 
kunne være behov for ytterligere utvidelser opp 
mot 20 000 m2, noe som vanskelig lar seg løse 
innenfor eiendommen på ca 20 daa.  
 

 
Felleskjøpets anlegg med kornsiloer ble i sin 
tid anlagt nær jernbanen av transporthensyn. 
Store kornsiloer er et kjent trekk i bybildet i 
stasjonsbyene i Indre Østfold. I Spydeberg 
ruver kornsiloene mindre enn i mange av de 
andre stedene. Felleskjøpet har også butikk og 
det er et regnskapskontor i samme bygg.  
 
 

 

 

Nostalgi i Sørmyra 

Nordisk dekkimport 

Felleskjøpet med kornsiloer sett fra området ved Sanitetens Hus 
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Boliger 
Sentrumsbeboere utgjør en viktig del av 
kundegrunnlaget for de som tilbyr service og 
tjenester. Boliger i sentrum kan bidra til et 
sosialt og trygt sentrumsområde og aktivitet 
gjennom en stor del av døgnet. Ulike typer 
boliger er viktig for å oppnå et mangfold i 
befolkningssammensetningen i sentrum.  
 
Boliger beslaglegger et stort areal i 
sentrumskjernen med ca 180 boenheter 
innenfor drøye 200 daa.  
 
Eneboligene har tomter på ca 1,3 daa i snitt og 
det betyr at eneboligene beslaglegger ca 25% 
av sentrumsarealet, eller ca 50 % av det som er 
regulert til rene boligarealer i sentrum (gul 
farge). 
Sentrum har 35 eneboliger (vist med Ŷ),  
140 leiligheter i blokk eller rekkehus, og et 
fåtall tomannsboliger (Ŷ) 
 
De mange romslige eneboligtomtene innebærer 
at sentrum har et stort potensiale for fortetting.  
 
I eneboligene i sentrum bor både enslige og 
småbarnsfamilier. I nye leiligheter i sentrum er 
det aldersgruppen 60+ som dominerer.  
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Offentlige bygg og anlegg 
Med offentlige bygg og anlegg menes 
bebyggelse og som i ulik grad er tilgjengelig 
for alle i tillegg til utomhusanlegg som parker 
og lekeplasser. Disse anleggene er sammen 
med handel en viktig ramme for sosiale 
møtesteder til alle døgnets tider. En blanding 
og samlokalisering av handel, boliger og 
private og offentlige tilbud og tjenester er en 
forutsetning for et livlig og attraktivt sentrum.  
 
Som arena for kulturelle aktiviteter bidrar 
offentlige bygg og anlegg til å skape samhold 
og identitet. Det offentlige kan sørge for at det 
finnes egnede lokaler til ulike typer 
kulturaktiviteter til en overkommelig pris. 
Dersom viktige offentlige funksjoner ligger 
utenfor kan dette svekke sentrum.  
 
Kartutsnittet viser ulike offentlige og også 
allmennyttige formål.  
 
Allaktivitetshuset med idrettshaller, 
treningsstudio, ungdomsklubb og ulike typer 
møterom skaper stor aktivitet og er et kulturelt 
tyngdepunkt nord i sentrum. Ungdomsklubben 
ligger i kjelleren i nordøstlig del av huset. Den 
er foreslått lagt ned.  
 
Kommunehuset inneholder også helsestasjon 
og bibliotek. Biblioteket har lite 
tilfredsstillende standard i forhold til universell 
tilgjengelighet, og trenger også mer plass.  
 
Grinitun bo- og behandlingssenter ble 
etablert på 60-tallet, og er i ferd med å blir 
utdatert i forhold til kapasitet og dagens krav til 

standard og løsninger. Anlegget dekker ca 20 
daa, og ligger på en flott utsiktstomt i sentrum. 
Det vil være behov for å ta stilling til nybygg 
eller renovering i løpet av en 5 års periode.  
 
Spydeberg ungdomsskole er renovert i 2010, 
og har kapasitet for lang tid fremover.  
 
 

 

 
Hovin barneskole rett nord for jernbanen er en 
av to barneskoler i Spydeberg. Den andre 
ligger 2,5 km sør for Myrakrysset. Det har vært 
drøftet å legge ned disse to og bygge ny 
barneskole, på Lundsjordet, ca 900 m vest for 
Myrakrysset. Dagens skoler har kapasitet frem 
til ca 2025-30. 
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Barnehager i sentrum 
Det er i dag 3 sentrumsnære barnehager, 
Solsiden barnehage (privat), Grini barnehage 
og Hovin barnehage. De to siste er begge 
kommunale og skal avvikles i løpet av 2012, 
når Blomsterenga barnehage på Lundsjordet er 
ferdig bygget. Det har også vært barnehage i 
Sanitetens hus, men den ble avviklet og flyttet 
til nybygget Løvestad barnehage i 2009. 
Trenden er m a o at sentrumsnære barnehager 
flytter ut av sentrum. 
 
Allmenyttige formål 
Kommunen eier Betania i Stasjonsgata 
(allmennyttig formål), som er planlagt 
omregulert og solgt. Spydeberg 
misjonsforening driver ungdomssenteret på 4,6 
daa øst for sentrumskjernen.  

 
 

 
 
 

Offentlige anlegg 
Spydeberg stadion strekker seg over et område 
på 450 meter parallelt med Stasjonsgata og 
ligger i tilknytning til Allaktivitetshuset. 
Anlegget inneholder klubbhus, treningsbane, 
grusbane og nyanlagt kunstgressbane med 
planer om løpebane.  
 
Ved ungdomsskolen er det anlagt et 
skateanlegg som er renovert i 2011. Anlegget 
er mye brukt.  
 

 
Stasjonsparken og Nesparken er kommunens to 
parkområder i sentrum og disse ligger i hver 
ende av Stasjonsgata.   
 
Stasjonsparken (ca 1 daa) anlagt i 1882 var en 
viktig del av anlegget rundt jernbanestasjonen. 
Den er bygget om flere ganger.  Parken og 
stasjonsområdet er i dag noe forfallent.  Stedet 
er sentralt i feiringen av 17. mai i Spydeberg, 
og har en minnestein.  Området er nok ellers 
lite brukt, men har gangforbindelse til 
jernbanen.  
 
 
 
 

 
 

Over: Bilder fra stasjonsparken 

Sanitetens hus 
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Nesparken (ca 2 daa) ligger langs fylkesvei 
128 og avgrenses av Hyllibekken og 
Nordmyrveien. Parken er lite brukt, men er 
godt synlig langs innfartsveien til sentrum. Den 
er kommunens 1000-årssted. Et belte på 9 m 
ble omregulert og ervervet av tilliggende 
næringstomt i 2010, samme grunneier ønsker å 
erverve hele parkområdet til 
næringsvirksomhet.  
 
Folkehelseparken er et anlegg som ligger på 
motsatt side av sentrumskjernen langs 
Hyllibekken. Området har volleyballbane, 
sitteplasser med grillmuligheter og lekeplass 
samt stort grasdekt areal. 
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Grønnstruktur 
Dette er veven av store og små naturpregede 
områder! Grønt innslag skaper trivsel, er en del 
av økosystemet og leveområde for planter og 
dyr. Områder langs bekker er særlig viktige.  
 
Ved fortetting er kunnskap om grønnstruktur 
og verdien av denne viktig for å ta vare på 
naturverdier og bokvaliteter i nærmiljøet.  
 
Sentrum i Spydeberg har et grønt og frodig 
preg. Jord- og skogbruksarealer omgir 
sentrumskjernen og bidrar til dette. 
Nordvest for sentrum ligger Hylliåsen, et viktig 
rekreasjonsområde.  
 
Hyllibekken er en del av et bekkedrag gjennom 
kommunen i nord-sørlig retning. Bekken ligger 
åpen gjennom sentrum og avgrenser 
sentrumskjernen langs vest. Bekkeløpet er i 
sentrum omgitt av frodig kantvegetasjon. 
I sentrum er det opparbeidet stier og bygget 
mindre bruer over bekken. Hyllibekken har et 
stort potensiale for rekreasjon og opplevelser i 
tettstedet.  

 
 

De mange eneboligene med store hager som 
grenser til Stasjonsgata bidrar i høy grad til at 
sentrum fremstår som grønt og fordig.  
 
Dersom verdien av grønnstruktur skal måles 
etter tilgjengelighet for allmennheten og vi 
skjuler villahagene og andre boområder viser 
bildet at resterende areal i sentrum inneholder 
langt mindre vegetasjon.  
 
Nesparken og Stasjonsparken er omtalt under 
offentlige anlegg.

Ortofoto viser et grønt sentrum 

Fra Hyllibekken Fra Hyllibekken 
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Stasjonsgata med bjørkealléen er en svært 
tydelig og viktig del av grønnstrukturen i 
sentrum. I grøntplanen fra 2000 foreslås det å 
videreføre trerekker og alléer langs 
fv 128, ned langs fv 122 og rundt 
Tebo-kvartalet. Dette er ikke 
fullført.  
 

Kartutsnittet viser beplantning langs 
Stasjonsgata og andre veier sør i sentrum.  
 

 

 
 

Øst for Myrakrysset 
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Kartutsnitt som viser beplantning langs 
Stasjonsgata og andre veier i sentrum.  

Det er også  flotte enkeltstående trær i sentrum.
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Kulturminner og kulturmiljøer 
- er spor etter menneskelig virksomhet og 
områder hvor kulturminner inngår. 
Kulturminner gir stedet egenart og identitet, 
representerer kunnskap om fortid og egen 
tid, gir opplevelseskvaliteter, har økonomisk 
verdi og kan gjenbrukes (bærekraft). 
Autentisitet er en viktig kvalitet.  
 
Sentrum i Spydeberg er relativt nytt, og det 
eldste bygget i sentrumskjernen som står i 
dag er jernbanestasjonen fra 1881.  
 
Kulturminner i sentrum i Spydeberg som 
har et vern i dag er bygningsmiljøer som er 
regulert til spesialområde bevaring 
(Svart/hvitt stående skravur) De bygningene 
som er regulert til spesialområde bevaring er 
fra epoken 1882 til 1940. 
 
Spesialområde bevaring innebærer hjemmel 
til å nekte riving. Formålet innebærer også 
at man aksepterer at kulturminnene endres.  
 
Følgende alternativer kan vurderes for 
spesialområde bevaring, i prioritert 
rekkefølge: 
 

• Bevaring av autentisk form og bruk 
• Bevaring med ny bruk 
• Bevaring med ombygging, eventuelt 

flytting 
• Bevaring gjennom dokumentasjon 

og ev illustrasjon og gjenskaping.  
 
 

Under vises et utsnitt av eiendommen 
Stasjonsgata 17. Denne tomten er representativ 
for eiendommer som ble utskilt i begynnelsen 
på 1900-tallet. Bolig mot Stasjonsgata, 
eventuelt med en virksomhet i første etasje, og 
med uthus og stor hage i bakkant. Det bør 
vurderes å bevare en hel eiendom som dette for 
ettertiden. 

 

 
De bygningsmiljøer som er regulert til 
spesialområde bevaring er vist med svart 
ramme i kartutsnittet til venstre. 
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Bebyggelsens preg Arkitektur/estetikk 
 
Variasjonen i høyder, grunnflater, fasader og 
materialvalg gir sentrum et sjarmerende preg. 
De enkelte bygningene langs Stasjonsgata er 
hver for seg tidstypiske og til sammen 
gjenspeiler de på en god måte ulike tidsepoker 
fra 1880-tallet og helt frem til vår tid.  
 
Stasjonsgata har i utgangspunktet et 
småskalapreg på bebyggelsen. Dagens krav til 
store sammenhengende lokaler kontra 
småskalapreget gjør sentrumsområdet sårbart.  
 
Grunnflater 
Det er stor variasjon i grunnflate og høyder i 
sentrumsbebyggelsen langs Stasjonsgata. 
Grunnflaten på de eldre eneboligene varierer 
fra 100m² til 160 m². Eldre bebyggelse i 
kombinasjon med boliger og leiligheter er  
mellom 200- 270 m². Det er et sprang opp til 
arealet av nyere bebyggelse, på Tebosenteret 
og Spydeberg Torg er grunnflatene opp mot 
2000 m².  
 

Høyder 
Eksisterende bebyggelse varierer fra mellom to 
til tre etasjer. Lystun.bygget er høyeste 
bygning i sentrum med 4,5 etasjer.  
 
Materialvalg 
Det er mest trehusbebyggelse i sentrum. 
Sentrum har noen teglsteinsbygg fra 40-50-
tallet og nyere tid (kommunehuset og 
Spydeberg sparebank).Flertallet av bygningene 
langs Stasjonsgata er malt i lyse pastellfarger 
eller hvitt. Noen få bygninger skiller seg ut 
med andre mørkere farger, som rødt, oker og 
brunt. 
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Rødt= fortau/gang-sykkelvei 
Blått=planlagt ikke opparbeidet 

Svart= tursti 

Samferdsel 
God trafikkavvikling er viktig for et 
velfungerende sentrum.  
 
Stasjonsgata har mange funksjoner: 

x hovedferdselsåre mellom 
servicefunksjoner i sentrum for både 
trafikanter og gående 

x samlevei for trafikk ut fra 
boligområder 

x gjennomfartsvei mellom nord og sør i 
kommunen 

x  ”snarvei” for 
tungtransport/langtransport mellom 
E18 og Lillestrøm.  

 
All sentrumsbebyggelse i nordlig del av gata 
har utkjøring til Stasjonsgata.  All 
boligbebyggelse på vestsiden av 
sentrumskjernen har avkjørsel til Stasjonsgata 
men utkjøring via Nordmyrveien da 
Hyllibakken er enveisgate.  
 
Stasjonsgata drenerer ut trafikk fra 
boligbebyggelsen på østsiden av 
sentrumskjernen, men her ledes også trafikken 
ut på fylkesvei 128 via Rollsvei og 
Griniveien/Arnoldtsvei.  

 
 
 
 

 
Det er i Spydeberg etablert et godt nett av 
gang-/sykkelveier, og det er gode 
forbindelseslinjer fra sentrum ut mot 
omkringliggende boligbebyggelse.  
 
Det er tosidig fortau langs begge sider av 
Stasjonsgata, og ensidig fortau langs 
sideveiene.  
 
 

Stasjonsgata har 18 private avkjørsler, 9 av 
dem på østsiden av gata mellom Grinibakken 
og Spydeberg sparebank.  
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Parkeringsplasser og kollektivknutepunkter 
Gode betingelser for sentrum gis også av gode 
trafikktekniske løsninger, herunder tilstrekkelig 
antall parkeringsplasser og nærhet til 
kollektivknutepunkter.  
 
Flerbruk er en viktig kvalitet: 
Parkering ved Jernbanen fungerer som en 
avlastning for parkering ved kommunehuset. 
 
Parkeringsplass ved Spydeberg torg kan 
fungere som avlasting for Allaktivitetshuset i 
helgene. 
 
Stor andel parkeringsplasser ved Tebo-senteret, 
skyldes avsatte plasser i tilknytning til 
bussholdeplassen.  
 
Det er relativt lite parkeringsplass ved 
Myrasenteret. Rema 1000 mangler 
parkeringsplasser!  
 
Parkeringsplass ved Stadion er lite brukt 
utenom arrangementer på stadion. 
 
 
 
 
 
 


