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1 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET  
 
1.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet   
Hensikten med planarbeidet er å oppgradere fire holdeplasser slik at de oppfyller krav om universell 
utforming. Holdeplassene dette gjelder er Torpebergveien, Moum, Påskefjellet og Vesten.  

Holdeplassene ligger langs rv. 111 og betjenes av rute 200 Glommaringen. Glommaringen er en svært 
viktig bussrute i Nedre Glomma med mange reisende. 

 

 
Kart som viser bussholdeplassenes beliggenhet. Kilde:  
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1.2 Aktører og eierforhold  
Tiltakshaver er Statens vegvesen, Region Øst. Planforslaget er utarbeidet i egen regi med grunnlag i 
byggeplanene som er utarbeidet av Sweco. 
 
Planforslaget berører følgende eiendommer: 
 

 
Torpebergveien  
 

Kommune Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Postnr Poststed 

106 615 1/107 Eier:  
Johan Magnus Torp 

Torpebergveien 16B 1658 Torp 

106 615 1/107 Fester:  
Anders Vines Ekblad 

Stenbekkveien 1 1658 Torp 

106 615 1/105 Eier:  
Johan Magnus Torp 

   
106 615 1/105 Fester:  

Mette Anita og Morten 
Hedelund Hansen 

Stenbekkveien 3 1658 Torp 

106 615 3 Johan Magnus Torp    
106 615 1 Johan Magnus Torp    

 
Moum   
 

Kommune Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Postnr Poststed 

106 611 153 Fredrikstad kommune 
(ikke tinglyst eier) 

   

106 620 24 Trude Brynem Martinsen J.N. Jacobsens vei 220 1606 Fredrikstad 

106 620 2/49 Eier:  
Knut Espen Knutsen 
Hystad 

Roald Amundsens vei 220 1658 Torp 

106 620 2/49 Fester:  
Rashed Piman Goma 

Roald Amundsens vei 205 1658 Torp 

106 621 43 Saint-Gobain Byggevarer Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo 

106 621 48 Saint-Gobain Byggevarer Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo 

 
Påskefjellet 
 

Kommune Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Postnr Poststed 

106 622 1 Knut Holme Roald Amundsens vei 230 1658 Torp 

106 622 17 Fredrikstad kommune 
(ikke tinglyst eier) 

   

 
Vesten  
 

Kommune Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Postnr Poststed 

106 625 47 Toralf Egil Hvidsten Framveien 7 1659 Torp 

106 628 10 Anne-Grethe Jensen og 
Vidar Jensen 

Vestengaten 53 c 1659 Torp 

106 628 4/1 Fester:  
Jan Ole Kristiansen og 
Leticia Bonad Kristiansen  

Toftebergveien 2 A 1659 Torp 

106 628 14 Fredrikstad kommune 
(ikke tinglyst eier) 

   

106 629 7,8,9 Kristian Valvik og  
Trude Merete Valvik 

Sarpsborgveien 897 1659 Torp 
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1.3   Forholdet til forskrift om konsekvensutredning  
I henhold til pbl. § 4-1 og § 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, utarbeides et planprogram med en tilhørende konsekvensutredning av planens virkninger 
for miljø og samfunn. 
 
Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket kommer 
ikke inn under § 2 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles og omfattes heller ikke 
av § 3 som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens § 4 dersom de har 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
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2 PLANPROSESSEN  
 
2.1 Varsel om oppstart   
Oppstartsmøte mellom Statens vegvesen og Fredrikstad kommune ble avholdt 24.11.2015. Oppstart 
av planarbeidet ble varslet i brev til berørte parter og offentlige myndigheter 07.01.2016, med 
annonse i Fredrikstad blad 07.01.2016 og på kommunens nettsider. Frist for merknader til oppstart av 
planarbeid ble satt til 18.02.2016.  

 
 
2.2 Innkomne merknader og innspill til varsel om oppstart 
Det kom tre skriftlige merknader til varslet planoppstart. I tillegg har Statens vegvesen mottatt fire 
henvendelser pr mail/telefon med ønske om befaring.  
 

Direktoratet for mineralforvaltning, datert 08.01.2016 
Tiltaket berører ikke viktige mineralressurser og DMF har ingen merknader til igangsetting av 
planarbeidet. 

Kommentar: 
Ingen kommentar 
__ 

Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, datert 03.02.2016 
Stiller seg til positive til at det legges til rette for bedre holdeplasser som kan bidra til et bedre 
kollektivtilbud.  
Noen av holdeplassene vil kunne berøre dyrket mark, og minner om det nasjonale 
jordvernmålet. Ber om at forbruket dokumenteres og at det arbeides for løsninger som tar minst 
mulig dyrket mark. 
Regner med at eksisterende støyskjermen mot veien opprettholdes eller forbedres. Det bør 
vurderes nye støyskjermer på f.eks ved Moum holdeplass og Vesten holdeplass. Støyvarselkart 
viser at boligene kan ligge i rød støysone. 
Bør vurderes krav om beplantning ved holdeplassene, som positive innslag i landskapet.  
 
Følgende tema vurderes som viktige i det aktuelle planområdet: 
• Barn og unge, medvirkning og levekår 
• Estetisk utforming 
• Universell utforming 
• Blå-grønn struktur 
• Naturmangfold 
• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
• Støy 
• Luftkvalitet 
• Kartfremstilling 
 
 
Viser for øvrig til § 3-1 om oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planleggingen. 
 
Kommentar: 
Løsningene er etter standard for holdeplasser og tar således kun det som er nødvendig areal 
av dyrket mark for opprettelse av universelt utformede holdeplasser.  
Støyskjermer/lokale støytiltak vurderes i byggeplanfasen. Dette er tatt med som en 
bestemmelse. 
Beplantning vurderes i byggeplanfasen.  
 
Temaene er tatt med i planarbeidet. 
__ 
 
Østfold fylkeskommune, datert 09.02.2016 
Fylkeskommunen ser positivt på at det legges til rette for bedre tilgjengelighet med universelt 
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utformede bussholdeplasser.  
 
Det bør bygges sykkelstativ i tilknytning til holdeplassene. Dette gjør det enklere å kombinere 
sykkel og buss. 
Anbefaler å vurdere planting av trær da enkelte av holdeplassene ligger i et åpent 
jordbrukslandskap med store dyrkede flater. Trær beriker kulturlandskapet og gir positive 
opplevelser for bussreisende. 
 
Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete 
kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Har konkret innspill til 
reguleringsbestemmelsene om automatisk fredede kulturminner. 
 
Fylkeskommunen viser videre til veileder for utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
Kommentar: 
Sykkelparkering er vurdert. Det settes opp sykkelparkering på holdeplassene Torpebergveien, 
Moum, Påskefjellet og Vesten i retning Fredrikstad. 
Planting av trær er foreløpig ikke bestemt i reguleringsfasen, men vurderes i byggeplanfasen.  
Innspill til reguleringsbestemmelsene om automatisk fredede kulturminner er fulgt opp i 
planforslaget.  
Miljøverndepartementets veileder er ivaretatt i utarbeidelsen av plandokumentene. 
__ 
 
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) i brev datert 16.02.2016 
Dersom det finnes vassdrag innenfor planområdet, må det i samband med reguleringsarbeidet 
gjøres en vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er relevant 
mhp. utbygging.  
Det kan se ut som om de ulike delene i planområdet består av områder med tykke marine 
avsetninger, hvor det potensielt kan finnes kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak i områder 
med marine avsetninger må de dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere.  
Ber om at NVE’s Retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011» vil bli lagt til grunn i 
det videre planarbeidet.  
 
Kommentar: 
Det finnes ikke vassdrag innenfor planområdet.  
Geoteknisk befaring og vurdering av planområdet er utført. Se kap. 4.13 og 6.14. 
__ 
 
Mette Anita Hansen og Morten Hedelund Hansen, mail 06.01.2016 
Er fester av 615/1/105, ved Torpebergveien holdeplass. 
Ønsket befaring da varslet planområde tar med seg en god del av hagen og deres terrasse.  
I møtet/befaringen opplyste de om at de ikke ønsket glass i støyskjermen da dette blir knust 
gang på gang og glass havner i deres hage. De ønsker heller ikke innsyn dette vil medføre.  
De henviste til at det rett innenfor skjermen ligger en kum. 
 
Kommentar: 
Møte/befaring ble holdt 13.01.2016. 
Prosjektleder informerte om at arealet som tas med i varsel om oppstart oftest er mer grovt for 
å sikre nok areal ved uforutsette ting. For denne eiendommen skal støyskjerm flyttes noe og et 
lehus er tenkt settes i hjørnet av eiendommen, men det meste av hagen og hele terrassen 
forblir.  
Ønsket om ikke glass i støyskjerm tas med videre. Øverst må nok glass beholdes da det er 
glass på støyskjermen videre langs riksvegen. Glass lenger ned kan sløyfes.  
__ 
 
Egil Hansen, mail 10.01.2016 
Er eiendomssjef og prosjektsjef for Coop Norge Eiendom AS, eier av 614/19/0/0, ved 
Torpegata holdeplass.  
Ønsket befaring ved Torpegata holdeplass.  
I utgangspunktet positiv til tiltaket, men ønsker informasjon underveis og at avtale gjøres før 
tiltak settes i gang. 
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Kommentar: 
Møte/befaring ble holdt 19.01.2016. 
Plankart og beskrivelse av tiltaket sendes i forbindelse med offentlig ettersyn. Avtale med 
grunneier/fester gjøres av grunnerverver før bygging settes i gang. 
Torpegata holdeplass er tatt ut av planen.  
__ 
 
Jan Ole Kristiansen og Leticia B. Kristiansen, telefon 12.01.2016 
Er eier av 628/4/1, ved Vesten holdeplass. 
Ønsket befaring for å bli orientert. 
Eier ønsker å beholde plankegjerdet som står mot riksvegen i dag.  
 
Kommentar: 
Møte/befaring ble holdt 14.01.2016. 
Det vil bli minimalt med inngrep på eiendommen. Plankegjerdet vil enten bli beholdt slik den er 
eller erstattet av nytt i forbindelse med opparbeidelse av fortau på motsatt side av gjerdet.  
__ 
 
Knut Holme, telefonsamtale 29.01.2016 
Er eier av 622/1/0/0, ved Påskefjellet holdeplass. 
Spørsmål om adkomstveien skulle stenges, da det så slik ut på varslet planområde. Denne 
brukes som adkomst til jordene. 
 
Kommentar: 
Det ble opplyst at adkomstveien ikke skal stenges, men kun er med som en del av varslet 
planområde. 
__ 
 
Johan Torp, mail 08.02.2016 
Er eier av 615/1 og 615/3. 
Ønsket befaring for å bli orientert. 
Ønsker ryddige forhold og at avtale gjøres før tiltaket settes i gang. 
 
Kommentar: 
Møte/befaring ble holdt 11.02.2016. 
Plankart og beskrivelse av tiltaket sendes i forbindelse med offentlig ettersyn. Avtale med 
grunneier/fester gjøres av grunnerverver før bygging settes i gang. 
 

2.4 Medvirkningsprosess  
Det er ikke avholdt felles informasjonsmøter, men det er informert pr. telefon og foretatt 
befaring etter grunneiers ønske.  
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
 
3.1 Statlige føringer og retningslinjer   

• T-1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) T-1497 Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) 

• T-2/08 Om barn og planlegging (Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) 
• T-5/99 B Tilgjengelighet for alle 

 
 
3.2 Fylkesplan Østfold mot 2050  
Vedtatt av fylkestinget 26. februar 2009 og godkjent av kongen i statsråd 11. mars 2011. 
 

Noen av hovedmålene i fylkesplanen for Østfold er å utvikle gode kollektivtilbud og et godt nett av 
sykkel- og gangveger. Det er også et mål å utvikle felles strategier og tiltak for å fremme fysisk aktivitet 
og redusere bilkjøring.  

Planområdet de to sørligste holdeplassene er avsatt til «byggeområde – nåværende», den neste 
holdeplassen (Påskefjellet) ligger i område avsatt til «byggeområde, videreutvikling av nåværende» og 
planområdet på Vesten er avsatt til nåværende LNF-område. 

 
Utsnitt som viser fylkesplanen i området. De blå prikkene markerer holdeplassene (Kilde: kommunens nettsider) 
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3.3 Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune 2011-2023 
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Bebyggelse og anlegg, eksisterende 
LNFR, eksisterende 
 

 

 
 

M
ou

m
 

 
Næringsvirksomhet, framtidig 
Bebyggelse og anlegg, eksisterende 

 

 
 

På
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t 

 
LNFR, nåværende og hensynssone 
kulturlandskap 
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LNFR, eksisterende og hensynssone 
kulturlandskap 
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3.4 Gjeldende reguleringsplaner 
To

rp
eb

er
gv

eg
en

 
 
Vegen del av reg.plan «G/s-vei Moum – 
Sellebak alt. Vest Rv.111» fra 1993. 
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Flere reguleringsplaner for vegtiltak 
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«G/s-vei Moum/Vesten Rv. 111» 

 

 
 

Ve
st
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«G/s-vei Moum/Vesten Rv. 111» vest for 
krysset med Vestengaten. 

 

 
 

 
 

Vurdering av konsekvenser for eksisterende reguleringsplaner er omtalt i kap. 6.2. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
 
4.1 Planområdets beliggenhet  
Holdeplassene ligger langs rv. 111 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Holdeplassene betjenes av 
rute 200 Glommaringen, som er en svært viktig bussrute i Nedre Glomma med mange reisende. 
Planen er delt inn i fire planområder: Torpebergveien, Moum, Påskefjellet og Vesten. 

 

 
Kartgrunnlag fra kommunens nettsider. 

 
 

4.2 Dagens arealbruk   
Bussholdeplassene ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg i et område med tettstedsbebyggelse 
og jordbruksareal. Planområdene består av eksisterende vegareal og tilliggende areal. 
 

To
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gv
eg

en
 

 
Holdeplassene ligger i et område 
bestående hovedsakelig av 
boligbebyggelse. I nordvest er det 
dyrkamark. Holdeplassen på vestsiden av 
vegen grenser mot dyrket marka, mens 
holdeplassen på østsiden grenser mot 
boligeiendommer. Her er det satt opp 
støyskjerm mellom holdeplassen og 
hagene. 
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M
ou

m
 

 
I dette området er det en blanding av 
boliger, næringsvirksomhet og dyrket 
mark. Trær, pysj og kratt omkranser 
holdeplassen på nordvestsiden av vegen 
og holdeplassen på sørøstsiden ligger 
inntil parkeringsplassen til en café. 
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Holdeplassene ligger i et område 
dominert av dyrket mark, og med noe 
spredt bebyggelse. 
Holdeplassene grenser mot dyrket mark. 

 

 
 

Ve
st

en
 

 
I liket med holdeplassene ved Påskefjellet 
preges omgivelsene til disse 
holdeplassene av dyrket mark, og spredt 
bebyggelse. 
Holdeplassen på nordsiden av vegen 
grenser mot dyrket mark, og den på 
sørsiden grenser mot boliger. Sistnevnte 
mangler plattform. 

 

 
 

  

4.3 Stedets karakter, landskap og vegetasjon   
Riksvegen er en tofelts veg med gang- og sykkelveg på vestsiden. Vegens omgivelser preges av 
tettbebyggelse, landbruksområder og noen mindre skogsområder. I sør, ved Torpebergveien 
holdeplass, domineres omgivelsene av bebyggelse. Jo lenger nord man kommer jo mer domineres 
omgivelsene av landbruksområder. Landskapet er for det meste flatt, med noen koller som stikker 
opp av terrenget, som Påskefjellet. I områdene med landbruk åpner det seg store landskapsrom, noe 
som gir god sikt til omgivelsene, og gir en fin kontrast til det lukkede vegrommet lenger sør med tett 
bebyggelse inntil vegen. Glomma ligger parallelt med vegen, og er på det nærmeste ca. 500 m unna 
vegen. 
Strekningen bærer preg av å være en transportetappe med relativt høyt trafikktall. Boligbebyggelsen 
vender seg bort fra vegen. Mange har valgt å skjerme boligene sine fra vegen. Både vegetasjon, 
gjerder, støyskjermer og voller er brukt til dette formålet. 
 

4.4 Naturverdier og biologisk mangfold 
Det er ingen viktige naturtyper registrert i nærheten av holdeplassene. Artskart på 
artsdatabanken.no viser at det er flere rødlistearter registrert langs strekningen. Deriblant flere typer 
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trær, moser og fugler er registrert. Det er også registrert Hagelupin og Kanadagullris som står på 
svartelista med svært høy risiko for spredning.  
Det er usikkert hvor nøyaktig registreringene er i forhold til plassering, derfor kan artene også 
befinne seg ved holdeplassene selv om det ikke vises i karttjenesten.  

 
Rødlistearter registrert i området (kilde: artsdatabanken) 

 
Svartelistearter registrert i området (kilde: artsdatabanken) 

4.5 Grøntområder og friluftsliv  
På Fredrikstad kommunes kartside er store deler av landbruksområdene merket som «Turområde-
LNF». 
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Gang- og sykkelvegen forbi de tre nordligste holdeplassene (Moum, Påskefjellet, Vesten), er en del av 
Glommastien som er en ringrute langs Glomma som går på begge sider av elva.  
Turområder vises med grønn skravur, bussholdeplassene som blå punkter. (Kilde: kommunens nettsider) 

 
4.6 Landbruk   
Det er jordbruksarealer rundt flere av holdeplassene. Disse arealene består av jord med 
svært god kvalitet. 

 
Kilde: Skog og landskaps nettsider 
 
 
 
 
4.7 Kulturminner og kulturmiljø  
Det er noen kulturminner i nærheten av Påskefjellet. Kulturminnet «Moum østre» ligger 
like ved holdeplassen på nordsiden av vegen. Det er registrert som et Bosetning-
aktivitetsområde og er fredet.  
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4.8 Trafikkforhold  
Rv. 111 er en tofelts riksveg med gang- og sykkelveg på vestsiden. Riksvegen har en 
ÅDT (årsdøgntrafikk) på 9200 kjøretøy/døgn. Fartsgrensen på strekningen er 60 og 70 
km/t.  
Det er etablert krysningspunkt for myke trafikanter ved alle holdeplassene med unntak av 
Påskefjellet. Ved de to sørligste holdeplassene, Torpebergveien og Moum, er det 
underganger, og ved Vesten er det et gangfelt.  
 
 
4.9 Kollektiv  
Strekningen betjenes av bussrute 200, Glommaringen. Glommaringen er en bussrute som går mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad som en ringrute på begge sider av Glomma. Bussen har åtte avganger i 
timen i rush og 2-4 avganger i timen utenom rush. Glommaringen hadde ca. 1,2 millioner passasjerer i 
2012 ifølge nettsidene til Østfold kollektivtrafikk. Det planlegges å oppgradere alle holdeplassene som 
betjenes av Glommaringen, og som en del av arbeidet vurderes det om holdeplassene ligger godt 
plassert i forhold til dagens behov, eller om de bør flyttes noe. 
 
De fire holdeplassene i denne planen er av varierende standard, men ingen tilfredsstiller dagens krav 
for dimensjonering av lomme og plattform samt kravene til universell utforming. Det mangler f.eks. 
ledelinjer, har ikke tilstrekkelig plattformhøyde, og ett busstopp mangler plattform fullstendig.  

 
 
4.10   Barn og unges interesser  
Barn og unge benytter eksisterende bussholdeplasser i forbindelse med reiser til barnehage, skole og 
på fritiden. Barns interesser i planforslaget er knyttet til kollektivdekning, trafikksikkerhet og universell 
utforming. 
 
 
4.11   Universell utforming  
Eksisterende holdeplasser tilfredsstiller ikke dagens krav til universelt utforming. Se 4.9. 
 
 
4.12   Teknisk infrastruktur  
 
Vann og avløpsledninger  
Det er innhentet kart over eksisterende ledningsnett fra Fredrikstad kommune.  
 
 
4.13   Grunnforhold  
Norges geologiske undersøkelse (NGUs) «løsmasser» kart viser at planområdet ligger på tykk 
havavsetning (se kart under). Denne type avsetning består ofte av finkornete, marine avsetninger, 
blant annet leire og kvikkleire. Grovere løsmasser kan også forekomme. 
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Løsmassekart fra NGU 

 
Kart over kvikkleireområder (se kart under) viser at bussholdeplassene «Moum» og «Vesten» ligger i 
kvikkleireområde med middels faregrad. 

 
 
Kvikkleirekart fra NVE 
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4.14   Støy   
 

 

Støysonekart for vegtrafikkstøy over området. Bussholdeplassene vises som blå punkter. (Kilde: kommunens nettsider.)  

Alle planområdene ligger i rød støysone, det vil si at støynivået fra vegtrafikken utendørs er over 65 
desibel. 

4.15  Næring 
Det er stedvis næringsbebyggelse langs rv. 111 på strekningen.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET   
 
5.1 Generelt   
Planforslaget omfatter nødvendige arealer for å oppgradere holdeplassene. Det er avsatt areal for 
midlertidig anleggs- og riggområde.  
 
Bussholdeplassene skal bygges slik at de blir universelt utformet. Utformingen av holdeplassene er 
basert på «Designmal, oppgradering av holdeplasser – Universell utforming, Fv. 109 Sarpsborg – 
Fredrikstad». Fv. 109 er en del av glommaringens rute, derfor benyttes de samme prinsippene for 
utforming langs Rv. 111. Hovedprinsippene for utforming i designmalen er at gang- og sykkelveg 
fortrinnsvis legges bak plattformen, fri bredde mellom lehus og plattformkant bør være minst 2,5 
meter, mellom plattform og gang- og sykkelveg etableres en avgrensning av tre rader storgatestein.

 
 
Planforslaget består av fire plankart (kartblad 01- 04) med tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse som er felles for de fire planområdene. 

 
Snekkerhaugen holdeplass, som ligger mellom Påskefjellet og Vesten, legges ned. Grunnen til dette 
er at det er kort avstand mellom denne og Påskefjellet holdeplass, kun 200 meter. De som bruker 
Snekkerhaugen holdeplass i dag kan dermed bruke gang- og sykkelvegen på den korte strekningen til 
Påskefjellet. 

Planlagt holdeplass på Påskefjellet nordvest for vegen. Gang- og sykkelvegen føres bak holdeplassen. Orange linjer er 
ledelinjer som fører frem til påstigningspunkt på bussen. 

 

Bildet viser lokaliseringen av holdeplassene og avstanden mellom dem. Avstanden varierer mellom 
490 m til 1500 m. Avstanden øker jo mer glissen bebyggelsen blir.  
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5.2 Planlagt arealbruk og reguleringsformål  
Planområdet inneholder følgende reguleringsformål og bestemmelsesområder: 
 

Torpebergveien  
Arealformål m²   (tot. 2270) 
Boligbebyggelse 310 
Annen veggrunn-grøntareal 590 
Gangveg/gangareal  320 
Kollektivholdeplass 390 
LNF 120 
Veg 550 
Bestemmelsesområder   
Midlertidige anlegg- og riggområder 430 
  

Moum  
Arealformål m²   (tot. 2290) 
Forretninger 380 
Annen veggrunn-grøntareal 640 
Fortau 70 
Gangveg/gangareal  190 
Kollektivholdeplass 440 
Veg 570 
Bestemmelsesområder   
Midlertidige anlegg- og riggområder 300 
  

Vesten  
Arealformål m²   (tot. 3540) 
Boligbebyggelse 40 
Annen veggrunn-grøntareal 1110 
Fortau 280 
Gangveg/gangareal  250 
Kollektivholdeplass 450 
LNF 190 
Veg 1080 
Annen veggrunn- tekniske anlegg 150 
Bestemmelsesområder   
Midlertidige anlegg- og riggområder 230 

 
Påskefjellet  
Arealformål m²   (tot. 2380) 
Annen veggrunn-grøntareal 710 
Fortau 45 
Gangveg/gangareal  205 
Kollektivholdeplass 450 
LNF 310 
Veg 660 
Bestemmelsesområder   
Midlertidige anlegg- og riggområder 310 
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5.3 Konstruksjoner og landskapstiltak  
 

Det er lite som gjøres med terreng og landskap 
ved oppgraderingen av holdeplassene. Det er 
kun mindre endringer som må gjennomføres for 
å tilpasse de nye holdeplassene til eksisterende 
terreng. 

Bildet til venstre viser bussholdeplassen Torp 
sykehjem på vestsiden av rv. 111 som er ferdig 
bygget. Bussholdeplassene som inngår i 
planforslaget vil bli opparbeidet med samme 
type lehus. 

Stoppene i retning Fredrikstad, samme side som 
gang- og sykkelvegen, bør tilrettelegges med 
sykkelparkering. Dette gjelder holdeplassene 
Torpebergveien, Moum, Påskefjellet og Vesten. 
Det anbefales minst tre sykkelparkeringsplasser. 
Tak over sykkelparkeringen kan vurderes. 

Beplantning 
Det bør gjøres en vurdering av beplantning i 
bygge(plan)fasen/neste fase. 

Det skal søkes å bevare eksisterende 
vegetasjon, spesielt i forbindelse med hager. Vegetasjon som må fjernes på privat grunn skal 
erstattes. 

I forbindelse med holdeplassene som grenser mot dyrkamark bør det ikke beplantes. Dette for å 
bevare inntrykket av det store, åpne landskapsrommet. På de øvrige holdeplassene anbefales det at 
man vurderer beplantning.  

 
5.4 Trafikksikkerhet   
Rv. 111 er en høyt trafikkert veg og har fartsgrense på 60 og 70 km/t forbi holdeplassene. For 
myke trafikanter er det viktig med sikre krysningspunkter. Ventende busspassasjerer vil ha en 
plattform å vente på, godt atskilt og i god avstand til annen trafikk.  
 
 
Torpebergveien og Moum  
Eksisterende underganger gir sikker kryssing for myke trafikanter. 
 
Påskefjellet 
Gangfelt ved holdeplassen ble vurdert i sammenheng med utarbeidelse av reguleringsplanen 
for bussholdeplassene. Det er konkludert med at det ikke kan etableres gangfelt ved 
holdeplassen av hensyn til trafikksikkerhet. 

Dette begrunnes med at en riksveg av denne typen (trafikk, tungtrafikk, ulykker) i 
utgangspunktet ikke skal ha gangfelt (unntaket er like ved rundkjøringer). Det skyldes krav til 
sikkerhet og framkommelighet for både gående og kjørende. Ved Påskefjellet vurderes 
fotgjengernes ulempe med redusert framkommelighet som vesentlig mindre enn risikoen for 
ulykker og personskader hvis gangfelt anlegges. Det er god sikt ved holdeplassen og den er 
slik sett akseptabel i forhold til kryssing av vegen. 

På østsiden av vegen anlegges/foreslås det fortau fra krysset med Påskefjellveien frem til 
plattformen. 

Bildet viser lehuset på holdeplassen Torp sykehjem, 
tilsvarende som inngår i dette planforslaget. 
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Vesten 
Dagens gangfelt opprettholdes og uformes med ledelinjer. Holdeplassen sør for 
riksvegen flyttes vestover forbi gangfeltet. Dagens fortau på denne siden av vegen 
forlenges og vil strekke seg fra Toftebergveien til plattformen. 
 

5.5 Universell utforming  
Bussholdeplassene skal bygges slik at de blir universelt utformet. Det betyr at holdeplassen 
skal ha nødvendig lengde og "bussvennlig" kantstein slik at bussene kan stanse parallelt med 
og inntil plattformen. Holdeplassen skal ha plattform med dekke av røde betongheller, taktil 
oppmerking som leder inn på plattform og til bussens påstigningspunkt og lehus. Det skal 
videre legges til rette for tilførsel av strøm og belysning.  
 
Tegningen under viser planlagt utforming av bussholdeplassen på Moum med kantstein og taktil 
merking (orange linje). 
 

 
 

 
 
Planlagt holdeplass på Moum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Prinsippsnitt av bussholdeplass med lehus 
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5.6 Elektro og belysning  
Det skal tilrettelegges for tilførsel av strøm og belysning for alle bussholdeplassene i planforslaget. 
 
 
5.7 Drenering og overvannshåndtering  
På holdeplassene som skal oppgraderes, vil man hovedsakelig koble seg på eksisterende 
overvannsledninger og systemer for overvannshåndtering. Det vil også tilrettelegges for avrenning 
til grøfter fra plattformene. Det skal anlegges nye gatesluk. Kum- og slukplassering tilpasses på 
stedet. 
 
5.8 Anleggs-, rigg- og deponiområder  
Det er planlagt et fem meters anleggsbelte langs plattform og gangveg. Områdene kan 
benyttes til rigg- og lagerplass, mellomlagring av masser og parkering av anleggsmaskiner. 
Etter avsluttet anlegg opphører det midlertidige reguleringsformålet og områdene skal ryddes og 
istandsettes, og tilbakeføres til opprinnelig bruk. 
 
 
5.9 Alternativvurderinger  
For holdeplassene Torpebergveien, Moum og Påskefjellet er det tatt utgangspunkt i eksisterende 
holdeplasser og dermed ikke vurdert alternative plasseringer. 
Holdeplass Vesten ble flyttet vestover for å få plass til busslommen. 
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6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 
6.1 Forholdet til overordnede planer, rammer og retningslinjer  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen   
Holdeplassene skal utformes i tråd med prinsipper om universell utforming. Dette vil gjøre 
holdeplassene mer tilgjengelig for alle brukere, inkludert barn og unge. I tillegg vil oppgraderingen 
gi en mer trafikksikker utforming av holdeplassene. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging   
Glommaringen er en viktig busslinje med mange brukere, og oppgradering av holdeplassene vil 
bidra til et mer attraktivt kollektivtilbud gjennom en standardheving av stoppestedene langs ruten. 
Tiltaket vurderes å være i tråd med retningslinjene. 
 
Fylkesplan for Østfold  
Planforslaget berører områder som i fylkesplanen er vist som nåværende boligområder, 
videreutvikling av boligområde og LNFR- område. Planforslaget er i tråd med målet om å utvikle 
gode kollektivtilbud. 
 
Kommunedelens arealdel  
Planforslaget medfører omdisponering av areal som i kommuneplanen er avsatt til boligformål 
og LNFR-formål til samferdselsformål. 
 
 
 
6.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner  
Gjeldende reguleringsplaner omtales i kap. 3.4. Reguleringen kommer ikke i konflikt med 
gjeldende reguleringsplaner. 
 
 
 
6.3 Konsekvenser for berørte eiendommer  
Planforslaget vil ha konsekvenser for de eiendommene hvor det foreslås en omdisponering av 
areal. For de berørte private eiendommene dreier dette seg om mindre arealer som benyttes 
som hager, og eksisterende funksjoner kan opprettholdes på alle eiendommene.  
 
Eiendommene vil også bli berørt av de midlertidige anleggsområdene i anleggsperioden. 
 
 
6.4 Stedets karakter, landskap og vegetasjon 
De nye holdeplassene vil ikke medføre store endringer i landskapet. Det vil gi mer ryddige og 
enhetlige holdeplasser langs rv. 111.Tiltaket vil medføre kun mindre terrenginngrep i form av 
noe fylling. 

Tiltaket vil ha små konsekvenser for grønnstrukturen med unntak av mindre inngrep i private 
hager og randsonen av jordbruksområdet på Moum. 
 
 
6.5 Naturverdier og biologisk mangfold 
Det er på strekningen registrert arter på rødlista samt fremmede arter. Da nøyaktig posisjon på 
disse artene er usikre bør det gjøres en registrering i anleggsområdene og gjøres tiltak basert 
på eventuelle funn. Registreringsarbeidet må gjøres før anleggsstart. Håndtering av fremmede 
arter skal skje i henholdt til Statens vegvesens regionale handlingsplan mot fremmede 
skadelige arter. 
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Vurdering ift. naturmangfoldsloven 
Tiltaket er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking (§§8-12). Det er ikke gjort spesielle kartlegginger innenfor planområdet, men 
det aktuelle området er undersøkt gjennom kommunens kartløsning med kartlag for naturtyper 
og verneområder, Miljødirektoratets kartbase Naturbase og Artsdatabankens Artskart. 
 
Ut fra tiltakets størrelse og omfang vurderes dette kunnskapsgrunnlaget som godt nok. 
Naturmangfoldlovens § 8 Kunnskapsgrunnlaget § 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som 
oppfylt. Tiltaket vurderes å ikke gi økt belastning på økosystemer i forhold til dagens situasjon 
(§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning). 
 
Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme når det 
gjelder natur og miljø (§ 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). 
 
 
6.6 Nærmiljø og friluftsliv  
Tiltaket medfører en bedret kollektivtilgjengelighet til turområder og idrettsanlegg i nærmiljøet. 
Det blir bedre fremkommelighet for gående og syklende forbi holdeplassene der gang- og 
sykkelvegen legges bak plattformen fordi de som passerer slipper å ta hensyn til reisende som 
venter på bussen. Utover dette vil tiltaket ikke ha noen konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 
 

6.7  Landbruk 
Flere av holdeplassene grenser mot dyrkamark. Opparbeidelse av disse holdeplassene vil til en 
viss grad påvirke kulturlandskapet, men det er kun små arealer som omgjøres fra dyrka mark 
for å få tilstrekkelig plass til holdeplassene. Dette vil gi små konsekvenser for landbruket. 
 

6.8 Kulturminner og kulturmiljø  
Holdeplassoppgraderingen har ingen direkte konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 
Planforslaget berører ingen kjente automatisk fredede kulturminner. Kulturminnet «Moum 
østre» ligger ca. 10 meter fra anleggsgrensen til Påskefjellet holdeplassen på vestsiden av 
riksvegen. Her bør en ta særlig hensyn i anleggsperioden.  
 
Planbestemmelsene sikrer at dersom det under arbeidet treffes på automatisk fredede 
kulturminner skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. 
 
 
6.9 Trafikksikkerhet (trafikkforhold) 
Tiltaket vil ikke medføre vesentlige endringer i trafikkforhold. For alle holdeplassene vil tiltaket 
føre til bedret trafikksikkerhet ved at busslommene blir utformet på en måte som sikrer at 
bussen har god nok plass til å stoppe utenfor kjørebanen. På holdeplassen Vesten på sørsiden 
av vegen mangler det i dag plattform. Oppgradering av holdeplassen vil dermed ha en særlig 
positiv trafikksikkerhetseffekt for dette stoppestedet. Lehusene er plassert slik at de ikke 
kommer i konflikt med krav til sikt i veger og avkjørsler. 
 
 
6.10 Kollektiv  
Planforslaget vil føre til at det kan bygges holdeplasser som er utformet på en slik måte at de er 
tilgjengelig for alle som reiser kollektivt til og fra stoppestedene. 
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Oppgradering av holdeplassene vil gjøre det bedre både for de som kjører bussen og for de 
som reiser med den. Lengere busslommer samt profilkantstein gjøre det lettere for bussen å 
kjøre inntil plattformkanten. 
 
 
6.11   Barn og unges interesser   
Planforslaget vil medføre at forholdene for barn og unge bedres ved at trafikksikkerhet, 
universell utforming og tilrettelegging for kollektivtransport bedres med planforslaget. 
 
 
6.12   Universell utforming  
Holdeplassene får en utforming som er i tråd med gjeldene krav til universell utforming. De blir 
dermed mer tilgjengelig for alle brukergrupper. 
 

6.13   Teknisk infrastruktur  
 
Vann- og avløpsledninger  
Det kan bli behov for justering/utskifting av kumtopper eller kumlokk. Nytt sluk/sandfang 
plasseres i busslomme. Fredrikstad kommune har godkjent tilkoblingene av 
sluk/overvannshåndtering.  
 
Høyspent- og lavspentkabler/ledninger   
Eksisterende kablegrøfter blir i utgangspunktet liggende, med mindre de kommer i konflikt med 
veg- eller VA-arbeider. Da må grøfter flyttes eller legges om midlertidig. Dette vil avklares i en 
senere fase av prosjektet. Arbeid i nærheten av høyspentlinjen avklares med netteier. 
 
 
6.14   Grunnforhold  
Grunnforhold i planområdet er beskrevet i kap. 4.13. Geoteknisk ekspertise hos Statens 
vegvesen har befart området. Inngrepene i forhold til dagens terreng er liten. Alle 
bussholdeplassene unntatt Moum ligger på jevnt terreng. Selv om bussholdeplassen Moum 
nordgående retning ligger på ravinert terreng forverrer ikke inngrepet stabiliteten i området. 
 
 
6.15   Støy  
Oppgradering av bussholdeplassene vil ikke medføre ekstra støy av betydning for omgivelsene. 
I anleggsfasen vil det være ulemper for naboer knyttet til støy fra anleggsarbeid. 
Støyretningslinjene i T-1442/2012, tabell 3 vil bli lagt til grunn for anleggsarbeidet. 
Det vil i forbindelse med byggeplanfasen bli vurdert lokale støytiltak.  
 
 
6.16   Konsekvenser i anleggsperioden  
Konsekvensene i anleggsperioden vil være beslag av midlertidige rigg- og anleggsområder og 
støy fra anleggsarbeid. 
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6.17   Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket som følger planbeskrivelsen som 
vedlegg. Analysen avdekket følgende risikoer: 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4.Svært 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig 

 

36 Støy  

39 Forurenset grunn 

43 Landbruk 

  

2. Lite sannsynlig     

1. Usannsynlig     
 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 
 
Det er ikke avdekket naturbasert sårbarhet eller risiko som medfører at busslommene ikke kan 
bygges som planlagt. Det er heller ikke avdekket risiko som krever at forebyggende eller 
avbøtende tiltak må gjøres utover det som er krav i lov, forskrifter eller retningslinjer for 
planarbeid og bygge- og anleggsvirksomhet. 
 
Tiltak Støy: 
Lokale støyskjermingstiltak utføres i forbindelse med bygging der støyen ligger over kravet. 
 
Tiltak Forurenset grunn: 
Masser som graves opp i veggrøfter og ikke skal tilbakelegges (overskuddsmasser), bør 
analyseres for forurensning etter forurensningsforskriften før de flyttes og benyttes andre 
steder. 
 
Tiltak Landbruk: 
I anleggsfasen må kjøring på dyrkamarka begrenses mest mulig for å unngå pakking av 
matjord. Topplaget av matjord som skal fjernes for å gi plass til busslomme bør lagres slik at 
den beholder kvaliteten og kan benyttes på andre steder av grunneiers eiendom. Dette bør 
avtales med grunneier. 
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