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1 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Fredrikstad kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for «Riksveg 111 Årum bru». 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Fredrikstad kommune planbeskrivelse, plankart og 
reguleringsbestemmelser til politisk behandling.  

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 
Fredriksstad blad den 17.12.2016. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt 
ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. 

Planforslaget består av følgende deler: 
• Plankart
• Reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse

Høringsmaterialet består i tillegg av følgende rapporter/notater/tegninger: 
• ROS-analyse geoteknikk
• Tegningsutvalg fra teknisk detaljplan
• ROS-analyse
• Støyvurdering av reguleringsplanen

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25. januar – 8. mars 
2018 på følgende steder: 

• Internett: www.vegvesen.no/Riksveg/rv111arumbru
• Internett: www.fredrikstad.kommune.no 

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad. 
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 8. mars 2018 sendes skriftlige til: 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER  
eller firmapost.‐ost@vegvesen.no 

Kontaktperson i Fredrikstad kommune: Adrian Stjern, tlf. 69 30 56 38. 
e‐post: adrstj@fredrikstad.kommune.no 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Einar D. Nilsen, tlf. 69 24 37 07. 
e‐post: einar.nilsen@vegvesen.no 

mailto:adrstj@fredrikstad.kommune.no
mailto:einar.nilsen@vegvesen.no
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Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. plan‐ 
og bygningsloven § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
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2 Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Mål for planarbeidet 

Statens vegvesen har formulert egne prosjektmål for prosjektet ved Årum bru.  
• Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk på rv. 111 ved Årum 
• God tilrettelegging for gående og syklende i området 
• Veganlegget skal gi god trafikkavvikling i kryss og ramper slik at tilbakeblokkering på 

E6 unngås 
I tillegg til tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange er det hovedfokus på 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling knyttet til E6. Planer for krysset må sikre at en i 
fremtiden ikke risikerer kødannelser som strekker seg ut på europavegen. Trafikkavvikling 
på E6 har prioritet foran øvrig trafikkavvikling på rv. 111. 

2.2 Hensikt med og bakgrunn for planarbeidet 

Årumkrysset er et kryss mellom E6 og rv. 111 rett sør for Sandesund bru i Østfold. Krysset 
ligger i Fredrikstad kommune på grensen til Sarpsborg. Kryss-systemet omfatter av- og 
påkjøringsramper til E6, to rundkjøringer og en bru på rv. 111 som krysser europavegen.  
Helt fra krysset var nytt i 2006 har det vært problemer i rushperioder med kødannelser på 
ramper, på rv. 111 og på brua.  Bussene som skal gi et raskt og effektivt busstilbud mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg blir stående i kø og kommer ikke fram i rute. Tett og stillestående 
kø resulterer i visse situasjoner også i tilbakeblokkering på sørgående rampe fra E6 mot 
vestre rundkjøring. Køen forplanter seg ned på E6 og Sandesund bru når det er stor trafikk, 
spesielt knyttet til utfartshelger i sommerhalvåret. Dette kan gi stor risiko for ulykker på 
europavegen. 
 

 
Figur 2-1: Oversikt over planområdet 
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Gang- og sykkelvegsystemet i krysset er ikke godt. Fotgjengere og syklister som skal krysse 
E6, må bevege seg i en sløyfe sørover for å krysse under europavegen, en omveg ca. 400 m 
lenger enn rv.111 gjennom kryssområdet. Gangsti fra Årum skole krysser under rv. 111 og 
går ned på Vardeveien øst gjennom kryssområdet.  
Gang- og sykkelvegen langs etter rv. 111 stopper ved Kilevollvegen ca. 450m vest for 
krysset. Gang- og sykkeltrafikken fra Torp må der svinge inn mot Sundløkkaområdet, vekk 
fra rv. 111. E6 kan krysses via Sundløkka bru som har et smalt fortau.  

 
Figur 2-2: Ferdselsmulighet for gang- og sykkeltrafikk i Årumkrysset 

 

2.2.1 Gjennomførte tiltak 

Årum bru ble bygget i 1978. Rundkjøringer og ramper til E6 er fra 2006. På grunn av 
problemer med fremkommelighet for kollektivtrafikk i Nedre Glommaregionen gjorde Cowi i 
2011 en vurdering av mulige tiltak (Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i byer i 
Østfold). Rapporten har fokus på løsninger som lar seg gjennomføre uten at 
problemområder må få ny reguleringsplan. I 2014-15 ble det på bakgrunn av disse 
vurderingene bygget et kollektivfelt mellom krysset rv.111 / Vardeveien vest og vestre 
rundkjøring i krysset, ca. 300 m. Samtidig ble det bygget et filterfelt for trafikk vestfra mot 
E6 nord i østre rundkjøring som gjør at biler som kommer fra vest og skal mot Oslo kjører 
utenom rundkjøringen. Spesielt det siste tiltaket har gitt redusert kø i krysset i rushperioder.  
I tillegg er det bygget en ny kollektivholdeplass for busser i vestlig retning på 
Sarpsborgsiden av det østligste krysset. 
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2.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningsloven fra § 14-1 til § 14- 6 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. 
Tiltakene innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger, og 
tiltaket kommer ikke inn under § 6 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal 
behandles og omfattes heller ikke av § 8, som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes 
etter forskriftens § 10 dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
 

3 Planprosess og medvirkning 

3.1 Varsel om oppstart 

  

Oppstartsmøte mellom Statens 
vegvesen og Fredrikstad 
kommune ble avholdt 
26.11.2015. 
Oppstart av planarbeidet ble 
annonsert i Fredriksstad Blad i 
desember 2016, på 
Fredrikstad.kommune.no og 
statens. vegvesen.no. 
Det ble sendt varsel om 
oppstart i form av brev til 
direkte berørte og naboer, samt 
til offentlige etater, 
organisasjoner og andre. 
 
 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for riksveg 111 Årum bru 
 
 

8 
 

3.2 Innspill til planoppstart 

Statens vegvesen mottok 8 innspill i forbindelse med planoppstart. Innspillene er 
oppsummert i kap. 10.  

3.3 Medvirkningsprosess 

Det har underveis i arbeidet med prosjektet vært kontakt med fylkeskonservator for å 
avklare forholdet til kulturminner. Fylkeskonservator har kommet med skriftlige 
tilbakemeldinger. Det har vært kontakt med rektor på skolen for å kartlegge barnas vaner 
knyttet til skoleveg (se kap. 5.8). 
Åpen kontordag ble avholdt den 21.12.2016 på Årum skole.  

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

4.1 Overordnede planer 

Statlige rammer og føringer 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging er å oppnå en 
bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på 
tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Videre skal sykkel som transportform 
tillegges vekt der det ligger til rette for dette. Hensynet til gående og bevegelseshemmede 
skal tillegges vekt i planleggingen. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er blant annet å synliggjøre og styrke barn og 
unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Det skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk utforming. Arealer som skal brukes av barn 
og unge som skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
 
Regionale føringer  
Fylkesplanen for Østfold: ”Østfold mot 2050” 
Fylkesplan «Østfold mot 2050» ble vedtatt 11.03.2011. Fylkesplanen omfatter hele Østfold 
fylke. Planens hovedmål er:  

• Levekår og folkehelse: God livskvalitet for alle som bor i Østfold. 
• Verdiskaping: Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et 

velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, 
kompetanse og samhandling. 

• Miljø: Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som 
tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. 
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Innenfor hvert målområde er det definert delmål og strategier som skal bidra til å nå 
delmålene. Klima og folkehelseutfordringene har gjennomgående oppmerksomhet i 
strategiene.  
Av delmålene knyttet til infrastruktur nevnes blant annet følgende:  

• Østfolds attraktivitet skal styrkes gjennom fortsatt utbygging og utnyttelse av de 
muligheter en effektiv, økonomisk og sikker infrastruktur gir, sammen med 
tilstrekkelige næringsarealer og gode boområder.  

• Oppgradere vegnettet i byene gjennom utvikling av bypakker/Østfoldpakke fase 2. 
• Redusere transportarbeidet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, der 

transporteffektivitet er førende for arealdisponeringen.  
• Overføre transportaktivitet fra bil til kollektive transportløsninger […] 
• Overføre transportaktivitet fra bil til gange og sykkel på korte turer […] 

 
Fylkesplanen har en fylkesdekkende arealstrategi basert på en transporteffektivitetsmodell. 
Arealstrategien er en videreføring av fylkesdelplanen ATPNG – Areal- og transportplan Nedre 
Glomma 2008, og bygger opp under Osloregionens areal- og transportstrategi. I 
fylkesplanen deles fylket opp i fire regioner med representative strategier for hver region. 
Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune utgjør Nedre Glomma-regionen. I strategiene for 
Nedre Glomma er det sterkt fokus på å utvikle en effektiv, miljøvennlig 
transportinfrastruktur, med hovedvekt på kollektivtrafikk, sykkel og gange, samt redusert 
bruk av personbil.  
 
Regional Transportplan – for Østfold mot 2050 
Planen er vedtatt av Østfold fylkeskommune 20.06.2012. Hensikten med planen er å 

• konkretisere og prioritere infrastrukturtiltak som vil bidra til å nå målene i 
fylkesplanen  

• sikre en bedre koordinering mellom forvaltningsnivåene 
• danne grunnlag for årlig rullering av handlingsprogram  
• danne grunnlag for innspill til Nasjonal transportplan 
• belyse alternative finansieringsløsninger  

 
I planen defineres både samfunnsmål, resultatmål og delmål.  
 
Samfunnsmål:  
Et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en bærekraftig 
regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold.  
Resultatmål:  
Et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter 
befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 
transporter 
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Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glommaregionen 
I 2011 ble det inngått en femårig samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, 
Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Statens vegvesen om areal- og transport-
utviklingen i Nedre Glomma-regionen. Avtalen ble reforhandlet i 2016.  
Samarbeidsavtalens hovedmål er: 
å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region basert på  
bærekraftige virkemidler innen areal- og transportsektoren.  
Med bærekraftig menes:   

• langsiktig, framtidsrettet og konkurransedyktig næringsutvikling og  verdiskapning 
• styrking av regionens miljømessige kvaliteter 
• bedring av befolkningens levekår og livskvalitet 
• reduksjon av transportbehov og transportsektorens klimagassutslipp, samt å  

redusere avhengigheten av fossile drivstoff 
For transportpolitikken er det operative målet nullvekst i biltrafikken i Nedre Glomma, med 
utgangen av 2013 som referansetidspunkt. 
Avtalen fastsetter en organisering av det regionale arbeidet. Organiseringen er 
konsensusbasert.  
 
Bypakke Nedre Glomma 
Nedre Glommaregionen står overfor store transportutfordringer. Sårbart vegsystem og 
høyere bilbruk enn i sammenliknbare byer gjør at en i dag har et lite bærekraftig 
transportsystem. Det er bakgrunnen for at bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad sammen 
med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst har vedtatt Bypakke Nedre 
Glomma. Partene skal samarbeide om et bedre vegnett som prioriterer kollektivbruk, sykkel 
og gange. Prosjektene skal i hovedsak finansieres med bruk av bompenger.  
Fv. 109 og rv. 111 er de viktigste vegene mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og trafikkeres av 
den mest benyttede busslinja i Østfold (Glommaringen). Fremkommelighet for 
Glommaringen er høyt prioritert innenfor kollektivsatsingen. 
 
Bypakke Nedre Glomma har følgende hovedmål:  

• Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler 
• Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og 

kollektivreisende, og for godstransportene 
• Fokusere på et sikkert transportsystem 
• Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer 
• Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem 

 
Stortinget har gjennom Klimaforliket og Nasjonal transportplan 2014-2023 vedtatt en 
målsetning om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og 
sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene. Gjennom 
belønningsavtalen har kommunene Fredrikstad og Sarpsborg sammen med Østfold 
fylkeskommune forpliktet seg til å arbeide for nullvekst i personbiltrafikken med 2013 som 
referanseår. For å forsterke innsatsen for å nå disse målene arbeider 
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Samferdselsdepartementet med helhetlige bymiljøavtaler der staten bidrar til finansiering av 
kollektivtiltak i storbyområdene.  Ut i fra et arealhensyn er redusert antall biler inn til 
bysentra et mål selv om bilene blir utslippsfrie.  
 

 
Figur 4-1: Anbefalt konsept iht. vedtatt Bypakke Nedre Glomma 

 
Kollektivstrategi  
For å synliggjøre hvilke veginfrastrukturtiltak som er nødvendig for å nå målet om at veksten 
i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, har Statens vegvesen 
fått utarbeidet et forslag til kollektivstrategi for Nedre Glomma. Kollektivstrategien er 
behandlet politisk i Østfold fylkeskommune, men ikke i kommunene. 
I kollektivstrategi for Østfold beskrives både dagens og framtidig situasjon og behov 
for/forslag til tiltak for Årumkrysset. I tillegg beskrives konsekvenser av tiltaket på 
overordnet nivå. I Årumkrysset foreslås kollektivfelt inn mot vestre rundkjøring fra vest som 
føres videre utenom rundkjøringen som kollektivfelt, ca. 300 meter.  
 
Estetikkveileder for Østfold 
Estetikkveileder for Østfold er utarbeidet av Østfold fylkeskommune i 2009. Denne 
veilederen har som hovedmål: 
Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med 
utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. 
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Kommunale planer 
Fredrikstad kommune har i kommuneplanens samfunnsdel mål om et effektivt og 
miljøvennlig transportsystem.  
 
Kommuneplanens arealdel Fredrikstad 2011-2023 
Arealdelen følger opp visjonen og overordnet mål fra samfunnsdelen. En av strategiene er å 
«bygge gode og effektive tilførselsveger til E6, nordover, sørover og langs Glomma.  To 
alternative traseer for ny Glommakryssing i Fredrikstad er vist i plankartet.  
I plandelen er det satt ned mål under ulike tema. Under Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur er følgende hovedmål relevante: 

• Redusert vekst i biltrafikken.  
• Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.  
• Legge til rette for et transportsystem som er effektivt og sikkert for alle grupper 

reisende, og for transport og distribusjon av gods og varer. 
• Ved valg av nye traseer og lokalisering av installasjoner tas nødvendige miljømessige 

og estetiske hensyn. 
 
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (28.04.2017) 
Planen bygger på to tidligere planer: Hovedsykkelplan for Fredrikstad og plan for 
hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg (2009). Planene er revidert i regi av Bypakka.  
Planen består av en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen viser ambisjonene for 
sykkelsatsingen og prinsipper for sykkelnettet, mens handlingsplanen konkretiserer 
tiltaksbehovet og prioriteringen mellom rutene. Det er en overordnet temaplan som ikke er 
juridisk bindende.  
Planen har som mål at sykkelbruk i Nedre Glomma skal øke fra dagens 5% til 12% av alle 
reiser.  
 
Sykkelbyen Nedre Glomma 
Sarpsborg og Fredrikstad samarbeider med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om 
å øke sykkelandelen i Nedre Glomma. Arbeidet i Sykkelbyen bygger på de vedtatte 
sykkelplanene og en intensjonsavtale mellom partene vedtatt i 2010. Det er etablert et 
sykkelforum for å bedre samhandling mellom ulike aktører som befatter seg med sykling. 
Sykkelbyen jobber med holdningsendring og ulike kampanjer og strategier for å få flere 
syklister i regionen. 

4.2 Planområdet sett i forhold til nasjonale, regionale og kommunale føringer 

Planarbeidet ved Årum bru har som mål å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel 
og gange i kryssområdet. I tillegg prioriteres trafikkavvikling knyttet til av- og påkjøringsfelt 
til E6. Tiltakene ved Årum bru er i tråd med nasjonale, regionale og kommunale føringer 
knyttet til kollektivtrafikk, 0-vekst i privatbiltrafikk og bedret fremkommelighet for syklister 
og fotgjengere.  
 
Fremkommelighet for gods- og næringstrafikk til og fra E6 er vesentlig for næringsutvikling 
i regionen.  
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

5.1.1 Områdebeskrivelse 

Planområdet er primært et motorvegkryss som er preget av trafikk på E6 og rv. 111. Nordøst 
for krysset er det etablert næringsvirksomhet med ulike bilrelaterte virksomheter og en 
dagligvarebutikk. I sørøst finner vi noe boligbebyggelse langs Vardeveien og et par 
næringsbygg nær rv. 111. I sørvest ligger et gårdstun der driftsbygningen er tatt i bruk til 
annen næring. I nordvest ligger Gretnes/Sundløkkaområdet med skole og eldre 
arbeiderboliger, idrettsbane og forsamlingshus. 

 
 

 
 

Gang – og sykkeltrafikk langs rv. 111 fra vest går fram til Kilevoldveien. Derfra følger den 
lokalvegene gjennom Sundløkkaområdet og følger en gangsti fram mot bussholdeplass og 
gangkulvert ved vestre rundkjøring. Fra denne kulverten ledes gangtrafikken rundt 
gårdsbruket ved Årum sør for riksvegen (Årum nordre) og ned til Vardeveien øst. Via denne 
krysser en under europavegen på fortau som følger Vardeveien øst opp til rv. 111. Der er det 
en gang- og sykkelkulvert under riksvegen opp mot Sundløkkaveien og et gangvegsystem 
fram til ny holdeplass ved rv. 111. Dette gir en kronglete og lang veg for syklister og gående 

Figur 5-1: Kart over kryssområdet. Rv. 111 går i retning Fredrikstad til venstre i kartbildet, mot Sarpsborg 
til høyre. E6 går nesten nord – sør, retning Oslo nordover (Kilde: Fredrikstad kommune kart) 
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gjennom området. Myke trafikanter må tilbakelegge 800 m for å komme gjennom 
kryssområdet, mens bilene kun må kjøre 400 m.  

 

Figur 5-2: Det er kronglete å ta seg fram som fotgjenger eller syklist i Årumkrysset. Mulige ruter er stiplet med 
rødt.  

 
Kollektivtrafikken er i denne sammenhengen primært Glommaringen med kvarters intervall. 
Det er holdeplasser med lehus vest for vestre rundkjøring i begge retninger. Øst for østre 
rundkjøring er det bygget ny holdeplass for vestgående trafikk.  

Det er busslommer på rampene på E6 beregnet på ekspressbusser som kjører lange 
distanser. I dag er holdeplassene ikke i bruk. Ekspressbusser har stopp på Grålum som 
ligger 4,6 km. lenger nord. Det er etablert en pendlerparkeringsplass ved Bilett kulvert, sør 
for rv.111 med plass til ca. 20 biler (se fig. 5.1).  

De store restarealene i kryssområdet ble ved bygging plantet til sirkulære grupper med 
bøketrær på små forhøyninger med dekke av kult. Utgang av enkelttrær, ugrasvekst i 
kultdekkene og gravearbeider gjør at plantingene i dag har mistet mye av sin opprinnelige 
karakter.  
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Figur 5-3: Pendlerparkering sørøst for rundkjøringa ved Bilett kulvert 

 

 
Figur 5-4: Utsikt sørover langs E6 mot Årumkrysset sett fra Sundløkka bru. 

5.1.2 Konstruksjoner 

Eksisterende berørte konstruksjoner i Årumkrysset er Årum bru og to 
gang/sykkelvegkulverter, Gråvollen bru (vest) og Bilett bru (øst).  
 
Årum bru 
Årum bru ble bygget rundt 1978, og er en ordinær firefelts spennarmert betongplatebru 
med total lengde 60 m. Platetykkelsen er ca. 900 mm, slitedekket er asfalt og midtspenn er 
utført med sparerør. Føringsbredden er 9 meter og total brubredde 9,9 m. Spennvidder er 10 
m + 20 m + 20 m + 10 m, og det er gummilager i akse 1 og akse 5. Landkar i akse 1 og 
akse 5 er fundamentert med betongpeler til fjell. Skivesøyler i akse 2, 3 og 4 er 
fundamentert med pilarer til fjell.  Tilførselsfyllinger mot landkar er delvis utført med lette 
masser. 
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Figur 5-5: Årum bru sett fra sørvest 

 
 
Gråvollen bru 
Gråvollen bru i vest er en gang/sykkelvegkulvert under rv.111 med B x H x L = 3 m x 2,15 m 
x 20 m. Opprinnelig var dette en elementkulvert som ble forlenget med ca. 3 m i 2004. 
Kulverten tilfredsstiller ikke dagens krav til bredde og frihøyde.  

 
Figur 5-6: Gråvollen bru er en gang/sykkelkulvert vest for vestre rundkjøring på rv. 111, her sett fra nord 

 
Bilett bru 
Bilett bru i øst er en gang/sykkelvegkulvert under rv.111 med B x H x L = 3,5 m x 2,75 m x 
20 m. Dette er en plass-støpt betongkulvert med antatt byggår 2005. Konstruksjonen er 
fundamentert på løsmasser med hel bunnplate. 
Kulverten tilfredsstiller ikke dagens krav til bredde og frihøyde. 
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Figur 5-7: Bilett bru er en gang/sykkelvegkulvert øst for krysset mellom rv. 111, Sundløkkaveien og ramper mot E6, 
her sett fra sør 

 

5.2 Planstatus 

Kommuneplan for Fredrikstad legger opp til mer utbygging i området ved Årum. 

 
Figur 5-8: Utklipp fra kommuneplanens arealdel 2011-2023, som viser Årum og Gretnes.  
Det er store framtidige utbyggingsområder som grenser til planområdet. 

 
Det er store framtidige utbyggingsområder som grenser opp til planområdet ved Årum bru.  
Området Gretnes – Sundløkka skal utvikles med boliger og næringsbebyggelse. Det er lagt ut 
nye næringsarealer sørvest for krysset ved N506 og i nordøst ved N510. 
 
Justering av vestre rundkjøring og gang- og sykkelveg langs rv. 111 berører arealer vist i 
kommuneplanen som utbyggingsområde. Inngrepene går ikke utenfor vanlig 
byggeforbudssone langs en riksveg, og får dermed ingen praktisk betydning for utvikling av 
arealene ved krysset. Trafikkvekst knyttet til de aktuelle utbyggingsområdene er ikke lagt til 
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grunn for planforslaget, men rv. 111 vil få større kapasitet og trafikkavviklingen i krysset blir 
bedre. 

5.3 Tilstøtende reguleringsplaner 

Området Gretnes – Sundløkka er under regulering. Forslag til plan ble lagt ut til off. ettersyn 
i tidsrommet 05.06.2015 – 17.08.2015, og fikk flere innsigelser både med hensyn til omfang 
av utbygging og trafikkløsninger. Det arbeides med å få fram et revidert planforslag. Statens 
vegvesen har valgt å ikke legge framtidige planer for Gretnes – Sundløkka som førende for 
planen ved Årum bru.  

5.4 Trafikkforhold 

5.4.1 Modellbruk, forventet trafikkvekst, kapasitetsberegninger 

 

 
Statens vegvesen har gjort beregninger knyttet til dagens trafikksituasjon og forventet 
utvikling i trafikkmengde og trafikkmønster. Det er utført trafikktellinger i begge kryssene i 
april 2016. Det ble observert at trafikkproblemene var størst om ettermiddagen. I det 
etterfølgende har en derfor lagt vekt på ettermiddagstrafikken.  
I tillegg til trafikktellinger er det registrert kølengder for begge rundkjøringene i 
ettermiddagsrushet. Trafikken i begge rundkjøringene i både morgen og ettermiddagsrushet 
er filmet.   
I ettermiddagsrushet er det registrert lange køer i den vestre rundkjøringen (fig. 5-10) på rv. 
111 fra vest og rampe fra E6. Dette skjer fordi det er begrenset kapasitet ut av 
rundkjøringen. Det er to felt i sirkulasjonsarealet som går over til ett kjørefelt ut av 
rundkjøringen, og videre over Årumbrua på rv. 111 i retning øst. Trafikantene fletter i selve 
rundkjøringen. Det er i tillegg stigning opp til toppen av brua som forsterker problemene for 

Figur 5-9: Flybilde med Årumområdet i dag. Vestre rundkjøring er markert med 1, østre med 2 (Foto: Google 
Earth) 
 

1 
2 
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tunge kjøretøy. Køen står ut av rundkjøringen, over brua og løser seg i hovedsak opp før den 
østlige rundkjøringen. I den østlige rundkjøringen ble det ikke observert nevneverdige 
problemer i ettermiddagsrushet.  
 

Trafikkmengder vestre rundkjøring – Dagens situasjon ettermiddag 

 
 

Figur 5-10: Oversikt over registrert trafikkmengde i vestre rundkjøring under makstime ettermiddag, antall kjøretøy 
og andel tungtrafikk av antall kjøretøy 

 

 
Figur 5-11: Oversikt over registrert trafikkmengde i østre rundkjøring under makstime ettermiddag, antall kjøretøy 
og andel tungtrafikk av antall kjøretøy 
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Når man bruker disse tallene i SIDRA får man følgende resultater:  

Vestre rundkjøring  
Belastningsgrader  

 
Figur 5-12: Belastningsgrad vestre rundkjøring 

 
Kølengder «maks»  

 
Figur 5-13: Kølengder maks vestre rundkjøring 

 
Til sammenligning har vi observerte kølengder i krysset.  

 

Figur 5-14: Observerte kølengder i vestre rundkjøring 
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De observerte køene er vesentlig lenger enn de beregnede køene i SIDRA  
Tilfart  «Maks» kø observert  «Maks» kø beregnet  
Rampe fra E6  400 m  35 m  
Rv 111 fra Fredrikstad  400 m  57 m  

  
I tillegg er det observert kø i etterkant av rundkjøringen opp mot brua. Dette tyder på at 
kapasiteten i krysset ikke forholder seg til de vanlige parameterne knyttet til antall kjøretøy 
i tilfartene, antall felt og sirkulerende trafikk etc. som vanlig, men faktisk er knyttet til 
avvikling knyttet til fletting i etterkant av rundkjøringen i oppoverbakken til toppen av brua.  

Dette krever at man ikke ukritisk benytter seg av SIDRA-resultater når det gjøres ytterligere 
beregninger, men at man ved hver beregning vurderer hvorvidt SIDRA-resultatene gir et 
riktig bilde av situasjonen eller om det er andre faktorer enn det SIDRA beregner som er 
mer framtredende.  

Østre rundkjøring  
Belastningsgrader  

For den østre rundkjøringen 
stemmer kølengder bedre med andre 
observasjoner. Det er imidlertid 
nødvendig å påpeke at det i SIDRA er 
lagt inn en feil forutsetning ved at 
man forutsetter at de to feltene inn i 
rundkjøringen fra vest har noenlunde 
lik trafikk. Det gir best avvikling. 
Observasjoner viser imidlertid at det 
er rundt 2/3 av trafikken rett fram 
som går i høyre felt mens resten går 
i venstre felt. Således viser SIDRA en 
beregning som er noe bedre enn den 
burde være. Med så lave 
belastningsgrader som her betyr 

dette imidlertid lite da belastningsgraden bare øker med 0,01 i den vestre tilfarten 
som følge av dette. Det må imidlertid vurderes nærmere når belastningsgradene er 
større.  

5.4.2 Framtidig trafikk 

Trafikkmengden på rv. 111 gjennom Årumkrysset er i dag på ca. 10 000 kjt/døgn. 
Tungtrafikkandelen i Årumkrysset varierer i østre og vestre rundkjøring fra morgen til 
ettermiddag, med høyest andel i vestre rundkjøring i morgenrush på ca. 15 %. Ellers ligger 
andelen tungtrafikk mellom 6 og 9 %. 

Figur 5-15: Belastningsgrad østre rundkjøring 
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I fremtidig situasjon vil trafikksituasjonen være noe annerledes enn i dag. Glommaregionen 
har et nullvekstmål i personbiltrafikk, dermed vil ikke fremtidig trafikkmengde basere seg på 
NTP-prognoser for området. Det forventes allikevel noe trafikkvekst i form av 
næringstrafikk.  

Statens vegvesen har beregnet framtidig trafikkvekst i området. Økningen i forhold til 
framtidig trafikk er først og fremst knyttet til etablering av en ny Glommakrysning mellom 
Sandesund og Fredrikstad som vil endre kjøremønstrene i gjennom krysset. I tillegg er det 
lagt til noe trafikk som følge av det er kø i enkelte tilfarter som tyder på at flere biler enn de 
som blir talt egentlig ønsker seg igjennom krysset.  
Framtidig trafikk i vestre kryss er beregnet å bli: 

 
Figur 5-16: Framtidig trafikk vestre kryss 

 
I østre kryss beregnes trafikken å bli:  

 
Figur 5-17: Framtidig trafikk østre kryss 
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Trafikkøkningen vil gi følgende belastningsgrad: 
Vestre kryss: 

 
Figur 5-18: Belastningsgrad vestre kryss 

 
Kølengder maks: 

‘  
Figur 5-19: Kølengder vestre kryss 

 
Her har tilfarten fra vest gått langt over kapasiteten i denne tilfarten, mens tilfarten fra 
rampe E6 nærmer seg kapasitetsgrensen.  

Østre rundkjøring  
Belastningsgrader  

Figur 5-20: Belastningsgrad østre kryss 
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Belastningsgradene har nå blitt store for både den østre og vestre tilfarten på rv. 111. 
Beregnet «maks» kølengde er 247 m. Tar en hensyn til at trafikken vestfra er skjevfordelt på 
feltene, økes belastningsgraden med 0,11 til 1,12 og «maks» kølengde til 540 m som er 
betydelig lenger enn avstanden mellom rundkjøringene. 
Beregningene viser at det er behov for tiltak i krysset for å hindre at det vestre krysset blir 
overbelastet og slutter å fungere.  

5.4.3 Prioritering av syklister og fotgjengere 

Gang- og sykkelvegnettet som er bygget ut ved Årumkrysset i dag har bredder fra to til tre 
meter og brukes av både syklende og gående. Sykkelhåndboka deler sykkelnettet inn i 
hovednett, lokalnett og turnett. Hovednettet skal binde sammen bydeler og viktige 
målpunkt. Det skal tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i høy hastighet.  

Langs rv. 111 skal det sikres en trasé med fem meters bredde som vil gjøre det mulig å 
skille syklende og gående i en senere fase. 

I framtiden ser en for seg at langdistansesyklistene i større grad vil sykle på østsiden av 
Glomma. Tilrettelegging for sykkel og gange ved Årumkrysset må fange opp behovet for en 
sikker skoleveg i nærområdet og en framtidig bruk av et mer overordnet sykkelvegnett. I 
kryssområdet vil disse stedvis være sammenfallende. Konstruksjoner knyttet til dagens 
anlegg er underdimensjonerte og har dårlige siktforhold i forhold til nåtidens krav.  
Sykkelansvarlig i Bypakka fra Statens vegvesen vurderer den vestre kulverten som dårligst, 
og ber om at denne prioriteres dersom det er økonomisk mulig. I tillegg til redusert bredde 
og høyde er det problemer med overvann. Reguleringsplanen skal vise mulige løsninger som 
kan realiseres i en senere fase. 

Universell utforming 
For utforming av gang- og sykkelveger legges til grunn at 7 % stigning kan benyttes. 
Vegnormalene avgrenser bruken av 7 % stigning til strekninger på mellom 35 og 100 m 
utenfor tettbygd strøk. Mellom ny bru over E6 og undergang under Vardeveien vil det være 
mulig å få gang/sykkelveg med ca. 7 % stigning over en strekning på ca. 150 m. Fremfor å 
lage ekstra lengde på gang- og sykkelvegen for å redusere stigningen anser en det som mer 
universelt å bruke 7 % over en noe lenger strekning enn det som er anbefalt i N100. 
Alternativt kan en legge inn slynger i traseen for å øke veglengden, eller heve kulverten som 
skal bygges under rampene. Det siste vil føre til at lenger del av rampene må bygges om. 

Det er i dag et gangvegsystem på sørsiden av Årum bru som krysser E6 sammen med 
Vardeveien. Langs denne vegen er det fortau inn mot kryss med rv. 111 ved Bilett. Denne 
traseen tilfredsstiller stigningskrav på 5 %.  Fra boligområdet ved Sundløkka kan E6 krysses 
via Sundløkka bru der en også har tilfredsstillende stigningsforhold. Med to alternative 
gang- og sykkeltraseer som ikke er brattere enn 5 % bør det være akseptabelt å legge 
kortest mulig gang- og sykkeltrase gjennom krysset selv om stigningen blir 7 % over en 
lenger strekning enn tilrådd i N100. 
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En viktig del av universell tilrettelegging er at vegsystemet er oversiktlig og logisk bygget 
opp. I planarbeidet har en sett etter enkle og oversiktlige løsninger. Belysning og vegetasjon 
er arkitektoniske virkemidler som forsterker lesbarhet.  

5.5 Krav i vegnormaler 

5.5.1 Eksisterende situasjon 

 

Figur 5-21: Kart som viser eksisterende vegsystem ved Årum 

 

Dagens rv. 111 ved Årum bru er tofelts forkjørsveg med vegbredde 10 m og fartsgrense 50 
km/t. Vestre rundkjøring for kryss med E6 ligger på tilnærmet rettlinje, østre rundkjøring 
ligger i en s-kurve med radius 250 og 300 meter. Vestre rundkjøring ligger i stigning 3 % 
som avtar gradvis fram mot brua. Fra brua mot østre rundkjøring er det 5 % fall. Det er 3 % 
fall gjennom rundkjøringen og videre fram mot et lavbrekk ca. 50 m øst for rundkjøringen. 

E6 ved Årumkrysset er en 4-felts motorveg med total vegbredde 26 meter. Under Årum bru 
er vegbredden 32,5 meter inkludert akselerasjonsfelt og rekkverksrom. Fartsgrensen på E6 
er 100 km/t. Fra Årum bru ligger E6 med fall ca. 1,35 % mot nord. 

Akselerasjonsfeltene er 220 m mot nord og 200 m mot sør. Retardasjonsfeltene er 112 m fra 
sør og 110 m fra nord. I tillegg er det overgangsstrekninger på 50 m. 

Årumkrysset er relativt nytt (byggeår 2006), og er et halvt kløverkryss med rundkjøringer for 
tilknytting av ramper til og fra E6. Østre rundkjøring har ytre diameter 38 meter, vestre har 
40 m. Vestre rundkjøring har to kjørefelt inn mot rundkjøringen for rampe fra E6, forøvrig er 
det ett felt i tilfartene. Østre rundkjøring er nylig bygd om slik at det er to kjørefelt inn fra 
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Årum bru og gjennom rundkjøring mot øst i tillegg til et filterfelt fra brua til 
påkjøringsrampe mot E6 nord. Ved ombygging er bredden på kjørefelt og sentraløya 
redusert for å få plass til to kjørefelt. Det har dermed blitt noe dårligere avbøyning gjennom 
rundkjøringen. 

5.5.2 Føringer for utvidelse av rv. 111 

Rv. 111 for fire felt skal prosjekteres etter vegklasse H6 for 60 km/t.  Dette gir normal 
vegbredde 16 meter.  Minimum horisontalkurve er 125 m og minimum vertikalkurve i 
høybrekk 1200 m. På bruer skal minimum horisontalkurve økes med 50 %. Inn mot 
rundkjøring vil normalt horisontalkurvaturen kunne tilpasses krysset. Ved bruk av T og X –
kryss settes det noe strengere krav til geometrisk parametere. Maks. stigning for vegklassen 
på fri veg er 6 %, og inn mot rundkjøringer skal det være 3 %. Kjørefeltbredden skal være 
3,25 m, ytre skulderbredde 0,75 m. Midtdeleren inkl. skulder skal være minimum 1,5 m bred 
og skal ha kantstein. 

Rv.111 ved Årumkrysset skal dimensjoners for modulvogntog. Dette betyr at det blir 
nødvendig med ekstra breddeutvidelser i kryss og krappe kurver. Den ekstra 
breddeutvidelsen i kryss skal etableres som overkjørbart areal. 

Nye rundkjøringer for 4-feltsveg skal ha ytre diameter 45 m.  

 

Figur 5-22: Normalprofil H6 

5.5.3 Nye gang- og sykkelveger 

Gang- og sykkelveger skal prosjekteres med 3,0 m asfaltert bredde og grus-skulder på 0,25 
m. Ny kombinert bru i Årumkrysset skal ha ensidig sykkelveg i 3 meters bredde med 2 meter 
bredt fortau. Nye gang- og sykkelvegkulverter skal være 5,5 m brede. 

Vegnormalenes krav til største stigning for gang- og sykkelveg er 5 %, men det kan tillates 8 
% i lengder opp til 35 m og 7 % i lengder opp til 100 m. 

5.5.4 Holdeplasser for buss 

Holdeplasser skal bygges med innkjøringslengde 20 m, oppstillingsplass 20 m (plass til en 
buss) og utkjøringslengde 20 m. Bredden på busslommen skal være 3,0 m og ventearealet 
min. 2,5 m. 
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5.6 Teknisk infrastruktur 

5.6.1 Kommunalt VA-anlegg 

Slik eksisterende ledningskart for kommunalt VA foreligger vil det ikke bli noe konflikt med 
de endringene som skjer i planområdet. Dersom grunnlaget stemmer med det som ligger i 
bakken vil det ikke bli behov for omlegging av eksisterende VA. Det kan bli noe behov for 
omlegging ved kulvert sør for østre rundkjøring, dette avhenger av dybder VA ledningene 
ligger på og endelig høyde gang-/sykkelvegen får.   
Det ligger en fellesledning ved planlagt parkeringsplass sør for østre rundkjøring, eventuell 
omlegging av denne er avhengig av høyden på parkeringsplassen.  
Eksisterende system vil bli påvirket i den grad der det skjer påkoblinger og påslipp for nye 
overvannsledninger som etableres i området.  

5.6.2 Overvannshåndtering 

Overvannet ved planområdet i dag er ført delvis til terreng og via sluk til tett 
overvannssystem.  
Det finnes et system med pukkstrenger øst for E6, dette systemet drenerer overvannet fra 
dagens bru og veger.  Her er det et system med kummer og sluk, hvor utløpet er ledet til en 
overvannskum like under dagens bru.  
Overvann fra dagens kulvert ved vestre rundkjøring er ledet delvis til terreng og sluk. Dette 
systemet legges om når den nye kulverten etableres i dette området.  

5.7 Landskapsbilde/bybilde 

Veganlegg og trafikk dominerer landskapet ved Årumkrysset. Rv. 111 ledes over E6, og brua 
blir et høydepunkt der en har utsyn over E6, tilliggende bebyggelse og landbruksarealer. Rv. 
111 krysser over Gretnesdalen rett vest for planområdet. Her har det gått et kvikkleireskred, 
og daldraget ligger som et naturområde med en bekk i bunnen, omgitt av 
landbruksområder. Området fra Vardeveien opp mot rundkjøringen fremstår som et 
landbruksområde. I selve kryssområdet på begge sider av brua dominerer vegen og de store 
restarealene mellom rampene. På østsiden av E6 ligger noe næringsareal og boliger tett inn 
mot vegen.  

5.8 Nærmiljø/friluftsliv 

Årum skole ligger i området. Det er en barneskole med nærmere 150 elever. Skolebarn som 
bor sør og øst for krysset krysser rv. 111 via kulvert like vest for Årum bru. Her er det også 
en busstopp. Ved skolen er det en idrettsbane som er et viktig samlingspunkt i nærmiljøet. 
Skole og idrettsbane ligger i direkte tilknytning til den gamle boligbebyggelsen ved 
Sundløkka. Øst for E6 ligger en del eneboliger, noen næringsbygg og et nyere 
næringsområde med en del bilbutikker og en dagligvarebutikk. Gang- og sykkelvegnettet 
ved Årumkrysset er en viktig del av skolevegen for elevene som bor mot Vardeveien og på 
østsiden av E6. Fotgjengere kan krysse E6 enten via Sundløkkaveien på et smalt fortau, eller 
via Vardeveien som går under E6.  
Gretnesdalen og områdene langs Glomma er noe i bruk som friluftsområder. 
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I 2001 gjennomførte Lokalsamfunnsprosjektet i Fredrikstad en kartlegging av hvordan barn 
gikk til skolen, hvilke steder de opplevde som skumle eller skremmende og hvor de lekte.  
Undersøkelsen ble foretatt i hvert lokalsamfunn som har barneskolen som kjerne. De ble 
senere publisert i lokalsamfunnsrapporter som er stedsanalyser knyttet til hver skolekrets.  
Skolekretsene i Fredrikstad har flytende grenser. Årum skole er en liten barneskole med ca. 
150 elever. Elever som sokner til skolen bor på Vesten, Veberg, Gretnes, Sundløkka og 
Årum. 
 

 
Figur 5-23: Boligbebyggelse i Årum krets vist med oransje felt/punkt for enkelthus. 

 
 
 

 
Figur 5-24: Røde punkt og strekninger viser hvor barn kjenner seg utrygge. Utryggheten er knyttet til biltrafikk. 
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Figur 5-25: Grønne felt viser lekesteder. Orange steder viser områder skolen bruker med elevene. 

 
 

 
Figur 5-26: Kart som viser skoleveier. En stor del av elevene krysser rv. 111 ved Årumkrysset gjennom kulverten 
vest for krysset 

 
Siden 2001 er det ikke bygget ut nye større boligområder i Årum krets. En går derfor ut fra 
at skolebarna følger de samme rutene i dag som de gjorde for 15 år siden. Hovedtyngden av 
de 150 elevene går til og fra skolen via gangvegen som krysser under rv.111 i kulvert vest 
for krysset. 
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For å få bekreftet denne antakelsen har en tatt kontakt med Årum skole v/rektor. Hun tok 
spørsmålet opp med FAU-utvalget ved skolen.  Utvalget bekrefter at det fortsatt er mange 
barn som kommer til skolen via undergangen vest for Årum Bru. Når det gjelder 
trafikkavviklingen i området forøvrig er denne i rushtid preget av kø. Som følge av kø 
benytter mange omkjøring fra rv. 111 forbi skolen via Kilevoldveien og Sundløkkaveien til rv. 
111 øst for Årum bru. Trafikkmengden forbi Årum skole ble noe redusert etter at det ble 
utført forbedringer i krysset øst for Årum bru. FAU frykter en ytterligere forverring av 
gjennomgangstrafikk i Kilevoldveien via Sundløkkaveien til rv. 111 dersom det skal gis 
fortrinn for kollektivtrafikk i og omkring Årum bru. Utvalget støtter at det opprettes egne felt 
for kollektivtrafikk, under forutsetning at dette ikke gjøres på bekostning av, men snarere 
kommer i tillegg til eksisterende felt på rv. 111. 

5.9 Naturmangfold 

Det er registrert noen naturtyper i nærheten av planområdet i naturbasen/1/. Det er tre alleer 
med asketrær: Én ved Årum vestre og to ved Vardeveien. Ved Vardeveien 18 står det også en 
hul eik. Ellers er det naturtyper (edelløvskog og beitemark) ved Glomma. Gretnesbekken litt 
vest for planområdet er også registrert som en naturtype knyttet til Glomma. Ingen av de 
registrerte naturverdiene berøres.  
 
I Artskart/3/ er det registrert noen rødlistede/5/ fuglearter, samt to eldre registeringer av 
karplanter (muserumpe VU og krattsoleie (NT). Artskart har også registreringer av fremmede 
arter/2/ (hvitsteinskløver og kanadagullris) langs vegene i området.   
 

 
Figur 5-27: Utsnitt fra naturbasen/1/. Naturtyper er vist med grønn skravur markert med grønn N og hul eik er vist 
med brunt punkt omgitt av grønn sirkel 

 

N 

N 

N 
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5.10 Kulturmiljø 

Ved vurdering av gangvegtrasé knyttet til kryssing av E6, under rv. 111, holdeplasser og 
universell utforming er det konflikt med to registrerte kulturminnelokaliteter. 
Lokaliteten Gretnes lok 1 har allerede gangvegen inne i sikkerhetssonen. Kulturminnet er 
ikke synlig i terrenget.  
 
En har tatt kontakt med fylkeskonservator i Østfold og spurt om dette er lokaliteter en kan 
regne med frigivelse av dersom veganlegget berører fornminnet. Det er mottatt en skriftlig 
tilbakemelding om at fylkeskonservator vil støtte en slik søknad. Søknad vil bli sendt i 
forbindelse med behandling av reguleringsplanforslaget. Fylkeskonservator opplyser 
samtidig at arealene mellom veganlegget og skolen tidligere er undersøkt og at det ikke vil 
bli krav om nye undersøkelser her. Øvrige arealer som blir berørt av planen ble undersøkt 
med hensyn til kulturminner høsten 2017.  
 

 
Figur 5-28: Kart fra Askeladden, Fredrikstad kommunes kartbase 

 
 

 
Figur 5-29: Kulturminnelokalitet Gretnes 1  
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Den andre lokaliteten nord for rv. 111 som er vist på figur 5-28 er allerede fjernet.  
Ved bygging av gang- og sykkelsti på vestsiden av E6 på slutten av 1970-tallet skal en 
helleristning ha blitt dekket av asfalt. Eksakt funnsted er ikke kjent. Gang- og sykkelstien ble 
flyttet 10-15m vestover i forbindelse med en utvidelse av E6 ca. år 2006.   

5.11 Naturressurser 

Det er dyrket jord i området. Noe landbruksareal blir berørt ved utvidelse av vestre 
rundkjøring, ny bru og i forbindelse med anleggsgjennomføring.  

5.12 Grunnforhold 

Det er gjennom årene utført en rekke grunnundersøkelser i området. I det videre følger en 
kortfattet orientering om grunnforholdene, og et kort sammendrag er vist i kartskissen 
under:  

 

Figur 5-30: Grunnforholdene ved Årumkrysset 

 

På strekningen hvor det nye veganlegget er planlagt varierer dybden til antatt fjell i 
borpunktene fra 1,4 m til over 40 m. Det er størst dybder til fjell ved Kilevoldveien helt vest i 
planområdet og rett syd for den østre rundkjøringa. De minste dybdene til fjell er ved den 
vestre rundkjøringa og der hvor den nye brua skal bygges. 
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Løsmassene på området består generelt av leire. Leira er på store partier bløt. Det er stedvis 
kvikkleire eller sprøbruddsleire, dvs. leire som mister det vesentlige av styrken ved 
omrøring. 
Leira i området har generelt et høyt vanninnhold varierende fra ca. 30-65 %. Sammen med 
ødometerforsøkene indikerer dette at leira er meget kompressibel overfor 
konsolideringsspenningen. 
Poretrykksmålere i området viser at grunnvannstanden er ca. 0,5 m under terreng syd for 
østre rundkjøring og ca. 2,5 m under terreng syd for vestre rundkjøring. 
 

5.12.1 Fundamentering av eksisterende konstruksjoner 

Eksisterende bru er fundamentert til berg. Landkarene er fundamentert på betongpeler, 
mens søylene er fundamentert på pilarer. Ut fra tegninger skal pilarene være boret noe inn i 
berg, dvs. det er borede pilarer, og hver pilar er forankret inn i berg via 5 fjellbolter. 

I tilløpsfyllingene til brua på rundt 5 m tykkelse på det meste, viser tegninger at fyllingene er 
utført med mye leca. Det er mest leca i fyllingen nærmest landkarene, rundt 4,5 m tykkelse, 
og lecafyllingen blir gradvis mindre vekk fra landkarene og skal være avsluttet ca. 60 m fra 
dem. 

Undergangene er etter det en vet fundamentert direkte på grunnen.  

 

5.12.2 Geotekniske vurderinger knyttet til tiltaket 

Basert på foreliggende opplysninger om grunnforholdene antas hele tiltaket å komme i et 
område der det ikke er påvist kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. Det antas derfor ikke 
behov for en områdestabilitetsvurdering i hht. retningslinje fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). 

Den nye brua må fundamenteres til berg. Det er så små dybder til berg på partier at det ikke 
er tilrådelig å fundamentere på rammede betongpeler (blir for liten sidestøtte for 
betongpelene). Det vil derfor kreves fundamentering på borede peler og/eller borede 
stålkjernepeler. 

Løsmassene er kompressible. Det vil si at selv relativt små belastninger på grunnen kan gi 
store setninger. Varierende dybder til berg, dvs. varierende tykkelse på leirlaget som gir 
setninger, kan medføre store setningsvariasjoner over små avstander. En antar derfor at det 
meste av oppfyllinger må utføres med lette masser som Glasopor eller EPS-blokker. 

På østsiden av E6 vil den nye gang-/sykkelvegen gi behov for ny undergang under rampene 
mot E6. Vi antar gravedybden her blir såpass stor at det ikke går med åpen graving uten 
tiltak. Det er mulig det rent teoretisk (på grunnlag av beregninger) går med avlastning rundt 
utgravingen, men dette gir trolig vanskelig anleggsgjennomføring kombinert med 
trafikkomlegging. Det er derfor sannsynlig at utgravingen krever grunnforsterkning ved 
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innblanding med kalk- og sement (KS-peler). Det kan bli aktuelt å kombinere KS-peling med 
bruk av spunt. 

Ved vestre rundkjøring skal det bygges en ny kulvert under rv. 111.  En har ikke funnet 
tidligere grunnundersøkelser i nærheten av denne kulverten. Kulverten går i dag gjennom en 
fylling for vegen. Vi antar den nye kulverten eller utvidelsen kan fundamenteres direkte på 
grunnen. Ytterligere oppfylling antar vi må utføres med lette masser. 

Undergangen øst for østre rundkjøring skal ligge urørt av utbyggingen.  

Det gjøres oppmerksom på at den nye brua og begge kulvertene må dimensjoneres for 
jordskjelv. Hvis eksisterende kulverter skal forlenges må forlengingen dimensjoneres for 
jordskjelv.  

5.13 Andre forhold 

5.13.1 Støy 

For vurdering av støysituasjonen ved boliger i området legges følgende til grunn: 
• T-1442 (2016)1 Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging med veileder M-1282. 

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)3. 

 
Ved krysset er det i dag støyskjerm ved to boliggrupper øst for E6 og en lokal skjerm ved 
gårdstunet sørvest for krysset.  
 

5.13.2 Luft 

Utklipp av luftsonekart er vist i figur under. Gul sone er vurderingssone hvor man bør vise 
varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning. Det er ikke regulert inn arealformål som er følsomme for luftforurensning 
innenfor vurderingssonen, og det er derfor ikke gjort ytterligere beregninger av luftkvalitet.  

                                                
 
1 T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, desember 2016 
2 M-128/2017 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
3 FOR-2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), TEK-10 
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Figur 5-31: Utklipp fra luftsonekart 2015 som viser utbredelse av luftforurensing i området. (kilde NILU) 

5.13.3 Universell tilgjengelighet 

Det er i dagens situasjon lite universelt tilrettelagt i kryssområdet ved Årum. Fotgjengere må 
gå en omveg på ca. 400 m for å forsere E6 i forhold til den strekningen biler må 
tilbakelegge. Gang- og sykkeltrafikk kan krysse E6 planskilt enten under E6 ved Vardeveien 
sør for krysset, eller via Sundløkkaveien på bru med fortau over E6 nord for krysset. Begge 
vegene har akseptabel stigningsgrad. Rv. 111 kan krysses planskilt via kulvert ved vestre og 
østre rundkjøring. Kulvertene er smale, dårlig opplyst, og i den vestre kulverten er det 
problemer med overvann.  

5.14 Vurderte alternativ 

En rekke alternativ ble forkastet i tidlig fase. Mange av alternativene innebar en stor grad av 
omlegging av trafikksystemet, og ble vurdert som uaktuelle ut fra de økonomiske rammene 
som er satt for prosjektet.  
 
I kreativ fase ble det jobbet videre med alternativene under.  
Hvert alternativ illustreres med en strekskisse med fargekoder. Rødt er gang- og sykkelveg, 
blått er bussholdeplasser og kollektivfelt. Øvrig vegnett har ingen farge.  
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Alternativ A1-A2 omfatter utvidete rundkjøringer, ny bru med to 
kjørefelt samt gang/sykkelfelt og nytt gang- og sykkelvegsystem 

 
Alternativ B1-B2 med ny tofelts bru + gang/sykkelfelt. 
Sundløkkaveien er flyttet til ny rundkjøring ved Vardeveien øst 

 

 
 
Alternativ C1-C2 med signalregulerte kryss mot E6, nytt kryss 
Sundløkkaveien x rv.111 x Vardeveien og ny gang- og sykkelbru 

 
 
D1-D2 med signalregulerte E6-kryss, ny bru med gang/sykkelfelt og nytt 
kryss Sundløkkaveien x rv.111 x Vardeveien 

 
På bakgrunn av kreativ fase ble det arbeidet videre med tre alternativ som alle baserte seg 
på en flytting av vestre rundkjøring. Det ble vurdert ulike bruløsninger over E6.  
 

 
Figur 5-32: Alternativ med rundkjøring lenger vest og gang- og sykkelbru nord for eks. bru 
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Figur 5-33: Alternativ med rundkjøring lenger vest og kombinert kjørebru og gang- og sykkelbru sør for eks. bru 

 

 
Figur 5-34; Alternativ med rundkjøring lenger vest, ny kjørebru og ny gang- og sykkelbru sør for eks. bru 

  
Konseptene innebar en flytting av vestre rundkjøring lenger vest for å få lenger avstand 
mellom de to rundkjøringene og bedre lengde på flettestrekninger. Etter anslag for dette 
alternativet kom en fram til at kostnaden ble for høy i forhold til det trafikale gevinsten. En 
valgte derfor å gå tilbake til en videreutvikling av alternativ A1-A2 fra kreativ fase og 
optimalisere denne løsningen. En ønsket å minimalisere inngrepene på østsiden av E6, og la 
opp til at østre rundkjøring skulle beholdes slik den er i dag.  
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet er ca.106,5 dekar. Fremtidig arealbruk vil avvike lite fra dagens situasjon. 
Reguleringsplanen omfatter i hovedsak eksisterende og framtidige trafikkområder.  

6.1.1 Reguleringsformål og løsninger 

Det er regulert tilfølgende formål: 
 
Vertikalnivå 1 (under terrengnivå)  
Pbl. § 12-5, nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur   
 Kulvert for offentlig gang- og sykkelveg  (2015) 
 
Vertikalnivå 2 (terrengnivå) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 2: 

-  Offentlig kjørevei    o_SKV1- 6  (2011) 
-  Offentlig fortau    o_SF1- 2 (2012) 
-  Offentlig gang- og sykkelveg   o_SGS1- 9 (2015) 
-  Annen veggrunn, tekniske anlegg  o_SVT1 (2018) 
-  Annen veggrunn, grøntareal   o_SVG1- 29  (2019) 
-  Kollektivholdeplass    o_SKH1- 6 (2073) 
-  Parkering    o_SPA1  (2082) 

 
Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 5: 

- Jordbruk     LJO1  (5111) 
 
Hensynssoner  

Pbl § 11-8a, jfr. §12-6. 
Faresone        

Ras- og skredfare      (310) 
  Høyspenningsanlegg     (370) 

        Hensynssone 
 Bevaring kulturmiljø     (570) 
 
Bestemmelsesområde 
 Pbl § 12-7 nr. 1 

 Anleggs- og riggområde    # 
 
Vertikalnivå 3 (over terrengnivå) 
Samferdsel og teknisk infrastruktur jfr. pbl. § 12-5, nr. 2 

Offentlig kjørebru      (2010) 
Offentlig bru for gang- og sykkeltrafikk   (2015) 
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6.2 Beskrivelse av tiltaket 

6.2.1 Hovedtrekk i vegsystemet 

Planløsningen er i prinsipp en videreføring av dagens situasjon. Krysset har en rundkjøring 
på hver side av E6 med ramper til og fra europavegen. Konseptet inneholder ny 2-felts bru 
med gang- og sykkelveg over E6 plassert ca. 10 m sør for dagens bru. Ny vestre rundkjøring 
er tilpasset firefelts veg og dimensjonert for modulvogntog. Det er i tillegg lagt inn et 
filterfelt på sørsiden for østgående trafikk. Dagens ramper for E6 beholdes i størst mulig 
grad, det gjøres kun tilpassinger inn mot ny rundkjøring. 
 

 

 
 
Figur 6-1: O-tegninger (illustrasjonsplaner) for tiltak ved Årum bru   
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Den nye brua får to kjørefelt og et fem meter bredt gang- og sykkelfelt. Mellom kjøretrafikk 
og gang- og sykkelveg etableres en 1,5 meter bred rabatt med rekkverk.  
 
Vest for ny rundkjøring beholdes dagens prinsipp med ett felt for vestgående trafikk og to 
felt for østgående trafikk. Ytre kjørefelt mot øst(dagens kollektivfelt) føres i filterfelt forbi 
rundkjøringen. Kollektivfeltet opphører etter holdeplassen. Det bygges busslommer i 
vestgående retning og kantsteinsstopp i østgående retning. Busstoppene bygges omtrent 
ved dagens plassering. 
 
I østre rundkjøring kommer ett felt inn fra øst gjennom rundkjøringen og føres mot den 
gamle brua. På strekningen fram til brua utvides det til to felt, ett for trafikk mot E6 sør og 
ett mot Fredrikstad.  
 
Kollektivfeltet mellom Vardeveien og vestre rundkjøring er lagt inn i reguleringsplanen. 
Informasjonsplassen vest for kryss med Kilevoldveien opprettholdes. 
 

6.2.2 Gang- og sykkelvegnettet 

Gang- og sykkelveg fra vest forlenges fra Kilevoldveien fram til vestre rundkjøring. Her 
knyttes gang- og sykkelvegen sammen med gang- sykkelveg fra Årum skole og føres under 
rv. 111 i en ny kulvert vest for den nye rundkjøringen. Etter å ha passert kulverten føres 
gang- og sykkelvegen opp mot den nye brua over E6, samtidig som den knyttes sammen 
med gang- og sykkelvegen sørover mot Vardeveien. Traséen nærmest rv. 111er lagt litt om 
av hensyn til stigning. Arealet der gangvegen ligger i dag tilbakeføres til landbruk.  
 
Øst for E6 svinger gang- og sykkelvegen vekk fra riksvegen i en bue ned mot en undergang 
under rampene fra E6. Buen på gang- og sykkelvegen gjør vegen lang nok til at stigningen 
ikke overskrider 7 %. Det er etablert et repos med hvilemulighet. Øst for kulverten kobles 
gang- og sykkelvegen til eksisterende gangvegsystem.  
 

6.2.3 Bru 

Ny bru over E6 skal være av samme type og ha samme utforming som eksisterende bru. Ny 
bru skal plasstøpes. Det planlegges bygget en spennarmert betongplatebru, fundamentert 
på betongfundamenter med stålkjerner til fjell. Brua har fire spenn med største spenn 20 m. 
Brua blir litt lenger enn den eksisterende. Brua blir liggende med omtrent samme høyde som 
eksisterende bru. Ved valg av rekkverk og utforming av kantdrager tilstrebes et visuelt 
felleskap med den gamle brua. Frihøyde over E6 skal være minimum 4,9 m.  
Det meste av oppfyllingen for de nye vegene må gjøres med lette fyllmasser for å unngå 
setninger på den bløte og kompressible leira i området. Vegfyllingene ved den gamle brua er 
også utført med lette masser.  
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Figur 6-2: Modellbilde av planlagt brutype (overgangsplater er ikke modellert) 

 

 
Figur 6-3: Plan ny bru 

 
Figur 6-4: Tverrsnitt bru 
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6.2.4 Undergang/kulvert 

Det bygges ny kulvert ved vestre rundkjøring. Kulverten legges vinkelrett på vegen for å få 
den kortest mulig. Dette en noe ugunstig for syklister, men er gjort av hensyn til jordvern. 
Slik kulverten ligger er den også gunstig for hovedtyngden av gang- og sykkeltrafikken som 
går til og fra Årum skole.  
 
På østsiden av E6 bygges ny gang- og sykkelkulvert under av- og påkjøringsrampene. 
Eksisterende Bilett kulvert under rv. 111 øst for østre rundkjøring opprettholdes slik den er 
selv om den har lavere standard enn dagens krav. Kulverten er godkjent og bygget i henhold 
til krav på byggetidspunktet. Det er ikke økonomi i det aktuelle byggeprosjektet til å fornye 
kulverten nå. Reguleringsplanen gir mulighet for utvidelse. 
 
Løsningen oppfyller ikke stoppsiktkrav for sykkel i alle situasjoner knyttet til undergangene. 
Kurvatur inn mot kulvertåpningene gir ikke tilstrekkelig sikt. En rett kulvert er mest 
funksjonell ut fra hvordan brukerne av kulverten beveger seg, og er billigere å bygge. Mange 
brukere er skolebarn som skal til og fra Årum skole. Løsningen er akseptert av 
sykkelansvarlig for Bypakke Nedre Glomma fra Statens vegvesen ut fra den forventede 
trafikkmengden på stedet. Oppmerket pil med kjøreretning bør legges inn ved kulverter. 
Kulvertene er foreslått plasstøpt, og får 5,5 m bredde og 3,1 m frihøyde. Kulverten skal ha 
god belysning. For østre kulvert må utgravingen sikres med spunt og kalksementpeler. 
 

6.2.5 Kollektivholdeplasser 

Det etableres nye bussholdeplasser vest for rundkjøringen vest for E6. For østgående trafikk 
etableres kantsteinstopp, mens det for vestgående etableres busslomme. Holdeplass på den 
sørgående rampen fra E6 opprettholdes på samme sted som i dag. 
På østsiden av E6 er holdeplass på rampen justert i forhold til kulvert og pendlerparkering. 
Bussholdeplass for østgående trafikk ved Bilet rustes opp. For vestgående trafikk er det 
nyetablert holdeplass nord for rv. 111. Denne inngår i reguleringsplanen. 
 

 
 
Figur 6-5: Eksisterende bussholdeplass for østgående trafikk vest for E6. Lehuset vil bli gjenbrukt i det nye 
anlegget. Bussholdeplasser vil bli opparbeidet i henhold til designmanual for Bypakke Nedre Glomma. 
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6.2.6 Pendlerparkering 

Pendlerparkering ved nordgående rampe fra E6 flyttes lenger sør og utvides fra 20 til 40 
plasser. Det etableres gangforbindelse mellom parkeringsplassen og gang- og sykkelvegen 
rett øst for østre kulvert. Ny gangforbindelse er regulert inn, men en kan alternativt beholde 
dagens atkomstveg som forbindelse til gangvegsystemet. Begge ligger innenfor vegformål, 
og en slik justering kan evt. skje på byggeplannivå.  
Pendlerparkeringen får atkomst fra Vardeveien slik som i eksisterende situasjon.  
 

6.2.7 Sideterreng og grøntanlegg 

Vest for E6 vil utvidet rundkjøring og etablering av ny bru gir større sentraløy og nye 
rabatter. I tillegg kan eksisterende grøntanlegg mot sørgående rampe bli berørt av 
anleggsarbeider og midlertidig trafikkomlegging. På østsiden av E6 blir hele det store 
grønne området mellom rv. 111 og nordgående rampesystem arrondert og tilplantet på nytt. 
Terrengformingen er bestemt ut fra gangvegtraseen og behov for håndtering av overvann i 
området. Ved plassering av planter og artsvalg legges vekt på god sikt og sosial kontroll 
knyttet til kulverter og gangveglinjer.  
 
Arealet mellom de to bruene vest for E6 er tenkt planert tilnærmet flatt, og plantet til med en 
rekke med oppstammete løvtrær. Dette vil gi god optisk ledning for trafikken.  
 

6.2.8 Fredet kulturminne 

Fylkeskonservator vil anbefale frigivelse av kulturminne id 162 292. Anlegget berører 
kulturminnet, og planløsningen er laget med aksept fra fylkeskonservator. Etter som 
kulturminnet er automatisk fredet er det vist i plankartet med båndleggingssone.  
 

6.2.9 Teknisk infrastruktur 

Overvann 
Overvannsystemet fra området øst for E6 må bygges om og vil samtidig ta hånd om 
overvann i forbindelse med ny kulvert ved østre rundkjøring.  Dette systemet vil bli koblet 
inn på eksisterende overvannsystem. 
Overvann i forbindelse med ny vestre rundkjøring og ny bru vil bli lagt i nytt overvannsystem 
og koblet til eksisterende overvannskum. 
I forbindelse med ny kulvert i vest vil overvannsystemet bli lagt om og koblet til eksisterende 
overvannsledning. 
Fra ny busslomme og vestover vil det bli lagt en ny overvannsledning med stikkledninger 
under Kilevoldveien og gang/sykkelveg med utløp til grøft. 
 
Belysning 
Vegbelysningen mellom rundkjøringene utføres med tosidig belysning med lik 
masteplassering. Det benyttes like stålmaster som eksisterende, bestykket med LED-
armaturer.  
Belysning for ny gangveg utføres med 6 m master, en belysningsklasse lavere en 
eksisterende belysning langs Sarpsborgveien. 
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Kulvertbelysning utføres med innfelte og vandalsikre armaturer. 
 
Høyspent 
Høyspentlinjene som krysser gjennom planområdet vil ikke bli berørt av tiltaket.  
 

6.2.10 Fravik fra vegnormal 

Planløsningen som er vist innebærer fravik fra vegnormalene på følgende punkt:  
Gang- og sykkelveg mellom bru og østre kulvert har stigning 7 % over en strekning på ca. 
150 meter. Det er lagt inn et repos midt i den bratte stigningen. Det vil bli utarbeidet 
fravikssøknad for dette. 
Sikt langs gang- og sykkelveg ved kulverter tilfredsstiller ikke normalkrav.  
 
Det er godkjent kombinert bru for biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk.  
 

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

7.1 Framkommelighet 

Foreslåtte løsning innebærer at det etableres en ny bru over E6 slik at det blir to felt i hver 
retning mellom rundkjøringene. Videre at det etableres et filterfelt i forlengelse av 
kollektivfeltet fra den vestre tilfarten til brua slik at dette filterfeltet går inn i høyre kjørefelt, 
mens feltet fra rundkjøringen går inn i venstre kjørefelt østover.  

 

Figur 7-1Prinsipptegning av ny rundkjøring i vest 
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Vestre rundkjøring  
Belastningsgrader  

 
Figur 7-2: belastningsgrad vestre rundkjøring 

 
Kølengder «maks»  

 

Figur 7-3: Belastningsgrad vestre rundkjøring 

 
Belastningsgraden går dramatisk ned for tilfarten fra vest sammen med kølengden. I 
motsetning til dagens situasjon vil det være lite behov for de to trafikkstrømmene å flette. 

 

Figur 7-3: Skjematisk framstilling av de ulike trafikkstrømmene over brua østover  

De bilistene som skal mot Oslo kommer så å si alle fra rv. 111. Kun de som kommer fra rv. 
111 og skal til Sundløkkaveien må bytte kjørefelt. Køene blir her svært korte i alle tilfarter 
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og det er liten sannsynlighet at den vestre rundkjøringen vil forårsake tilbakeblokkering ut 
på E6.  
 
Østre rundkjøring  
For den østre rundkjøringen gjelder det samme som ved forrige beregning da det pr i dag 
ikke er midler for å gjøre noe med denne.  

 

Belastningsgrader:  

 
Figur 7-4: Belastningsgrad østre rundkjøring 

 
Det betyr at det må vurderes tiltak her på et senere tidspunkt dersom tilbakeblokkering her 
medfører at køen går tilbake til den vestre rundkjøringen. Uansett har den østre 
rundkjøringen vesentlig bedre kapasitet enn dagens vestre rundkjøring og slik sett vil den 
kunne fungere godt i mange år framover med de forutsetningene som ligger til grunn for 
trafikkvekst.  
En løsning med en ny bru over E6 ved Årum slik at det blir to felt i hver retning mellom 
rundkjøringene samt at man etablerer et filterfelt fra den vestre tilfarten i den vestre 
rundkjøringen til brua vil gi god avvikling i vestre rundkjøring. Dette gjelder selv med ny 
Glommakrysning.  

7.2 Barn og unge, nærmiljø og friluftsliv 

Gang- og sykkelvegnettet langs etter rv. 111 blir sammenhengende forbi Årumkrysset. Dette 
gir bedre forhold for både fotgjengere og syklister. Standarden på vestre kulvert blir høyere, 
og belysningen blir god. Skolebarna som må passere krysset vil få en tryggere og for noen 
en kortere skoleveg.  
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7.3 Innløsning av bebyggelse 

Tiltaket gir ikke behov for innløsning av eksisterende bebyggelse. Ca. 10,7 daa med dyrket 
mark vil bli nedbygget i samband med utvidelse av vestre rundkjøring og etablering av 
gang- og sykkelveg mellom Kilevoldveien og Årumkrysset. 276 m2 tilbakeføres til dyrka 
mark. Tiltak øst for E6 vil i hovedsak skje på areal som er eid av Statens vegvesen.  

7.4 Avkjørsler og andre naboforhold  

Ingen naboer vil få endrete atkomstforhold som følge av tiltaket. Ved Bilet gård vil utkjørsel 
fra eiendommen skje i busslomme slik den gjør i dag.  

7.5 Gang- og sykkeltrafikk 

For barn og unge som går på Årum skole eller benytter idrettsanlegget ved skolen vil tiltaket 
gi langt bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.  

7.6 Landskap/bybilde 

Landskapet ved Årumkrysset vil ikke bli vesentlig endret som følge av tiltaket. Det vil komme 
to bruer ved siden av hverandre i stedet for en over E6. Samtidig ligger bruene slik at ingen 
har utsikt ned på brubanene ovenfra. Den nye brua plasseres helt parallelt med den 
eksisterende og tilpasses denne i form og materialbruk. 
 
Eksisterende beplantning i restarealet i krysset består av store sirkler med bøketrær. 
Enkeltplanter har gått ut, og sirklene har overtid framstått som ufullstendige. Tilveksten har i 
flere år vært svak, Dreneringstiltak med steinsatte grøfter har gitt lyse streker gjennom 
grøntanlegget uten noen logisk visuell sammenheng mellom disse og de sirkulære 
tregruppene. I de siste årene har imidlertid en del av trærne etablert seg bedre og noen 
grupper fremstår som frodige og i god vekst. For å bygge ny kulvert under nordgående 
rampe og føre gang- og sykkelveg fra brua gjennom kulverten må en forme om terrenget 
der trærne står. Tregruppene kan ikke innpasses i det nye anlegget. Selv om trærne i dag er i 
god vekst vil de trolig være lite egnet for flytting eller gjenbruk i anlegget.  
 
Det etableres ny treplanting som tilpasses den nye terrengformen. Plantingen suppleres med 
lave buskplantinger inn mot kulvertene.  

7.7 Naturmangfold 

Det er ingen naturverdier i planområdet. Tiltaket har følgelig ingen konsekvenser for 
naturmangfoldet.  
Alle planer skal vurderes iht. naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Kunnskapsgrunnlaget bedømmes å være tilstrekkelig for å vurdere virkninger på 
naturmangfold. Kommunens kartlegging og forvaltningens databaser er benyttet. Det er ikke 
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utført detaljkartlegging av artsmangfoldet, men siden hele planområdet er sterkt påvirket av 
menneskelig aktivitet i form av dyrket jord, bebyggelse og veger, og at tiltaket har et 
beskjedent omfang ansees det ikke å være påkrevet. § 8 sier også:  

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. 

 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Den sentrale ordlyden er:  

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak  

Dette er ikke aktuelt i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende 
plan- og influensområdets naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet 
ikke vil skje som følge av tiltaket. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Økosystemtilnærming og samlet belastning er lite relevant i denne saken. Planområdet er lite 
og består for en stor del av vegareal. Tiltaket vil ikke påvirke økosystemer.  
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Heller ikke denne paragrafen er særlig relevant her. Planen medfører ingen miljøforringelse.  
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Statens vegvesen benytter miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Dette vil bli detaljert 
behandlet i plan for ytre miljø som skal utarbeides som en del av byggeplanen.  
 

7.8 Kulturmiljø 

Ved varsel om oppstart uttalte Østfold fylkeskommune seg til planarbeidet. I uttalelsen 
skriver de at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern 
i planområdet. Det vil bli foretatt supplerende undersøkelser av arealer som ikke tidligere er 
undersøkt med hensyn til kulturminner, og det ble registrert en kokegrop. Denne og en 
lokalitet med rester av en brønn og et mulig grophus er markert i kartet med 
identitetsnummer. Kulturminnene kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgravning.  
 
Fylkeskonservator ønsker imidlertid at det fortsatt tas hensyn til et usikkert kulturminne ved 
gangvegen mellom Årum nordre og E6. I følge muntlige kilder kan det ligge en helleristning 
under gangvegen.  Her er det lagt inn en hensynssone og et krav om at arkeolog skal 
overvåke anleggsarbeid.  
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7.9 Naturressurser 

Tiltaket kommer i berøring med dyrket jord langs rv. 111 i forbindelse med etablering av 
gang- og sykkelveg. Jord tilhørende Tingvoll (gnr./bnr. 642/5) beslaglegges. I forbindelse 
med etablering av parkeringsplass øst for E6 og riggområder berøres dyrket jord til Årum 
nordre (gnr./bnr. 641/1) og areal eid av Statens vegvesen (506/35). Tiltaket fører til tap av 
8,9 daa landbruksareal. 
 
I følge floghavreregisteret er det registret floghavre på gnr./bnr. 641/1/8/. Det er ingen 
registrering av potetcystenematode på berørte landbrukseiendommer/9/. 
 

7.10 Støy  

Det er gjort støyvurderinger av et 0-alternativ med eksisterende vegløsning for Rv. 111 
Årum bru, samt et planforslag som omfatter ny bro og justert vegløsning på begge sider av 
broen. Beregningene er utført i høyde 4 m over terreng og trafikkstøy fra E6 er ikke 
inkludert.  

Planforslaget vil tilsynelatende ha liten effekt på trafikkutviklingen iht. trafikktall fremskaffet 
av Statens vegvesen, og de støymessige følgene av tiltaket er dermed små. Det estimeres at 
45 bygninger med støyfølsomme bruksformål havner i gul sone og 3 bygninger med 
støyfølsomme bruksformål i rød sone for 0-alternativet. For planforslaget øker dette med 
fire bygninger med støyfølsomt bruksformål til 49 bygninger i gul sone i tillegg til én 
bygning som går fra å ligge i gul sone til å havne i rød sone. Hver bygning kan inneholde 
flere boenheter eller omfatte skole, helsebygg o.l. Årum skole vil ligge i gul sone. 

Støyberegningene blir supplert med beregninger i høyde 1,5 m over terreng for å vurdere 
effekten av eksisterende støytiltak. I nye beregninger tar en med støy fra E6 for å få fram et 
totalbilde av støysituasjonen. Dette blir lagt til grunn ved vurdering av tiltak i neste planfase.  

Det er gitt forslag til bestemmelser for tema støy i reguleringsplanen. 

7.11 Massehåndtering 

Det er ikke avsatt areal til deponering av masser innenfor planområdet. Oppfylling for ny bru 
vil måtte skje med lette masser slik som for eksisterende bru.  

7.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for ny Årum bru på Sarpsborgveien (Rv. 111) over E6. 
De aller fleste av de vurderte hendelsene har lav sannsynlighet. ROS-analysen peker på 
avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene til et 
akseptabelt nivå. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre prosjekteringen og 
utførelsen av arbeidene. 
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Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser før mottiltak er vurdert 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     
Sannsynlig     
Mindre sannsynlig   25  
Lite sannsynlig  26 6, 13, 14  

 

For hendelser som faller inn under rød og gul kategori er mulige mottiltak vurdert. Dette gjelder temaene:  
Punkt 25: Trafikkuhell med gående eller syklende 

 

Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser gitt at mottiltak iverksettes 
Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     
Sannsynlig     
Mindre sannsynlig     
Lite sannsynlig  26 6, 13, 14, 25  

 
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt 
nivå. 

8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Framdrift og finansiering 

Tiltaket er finansiert med bompenger gjennom «Bypakke Nedre Glomma», samt statlig 
finansiering av trafikksikkerhetsdelen mot oppstuving på E6. Statens vegvesen ønsker å 
starte utbyggingen i 2019, men dette avhenger av finansieringsvedtak fra to 
finansieringskilder. 

9 Anleggsgjennomføring 

9.1 Generelt 

Det legges til grunn at trafikken til enhver tid skal kunne gå igjennom anleggsområdet – evt. 
kun med korte perioder med stopp i trafikken for å etablere midlertidig overbygging eller 
fysiske skiller for sikring av trafikanter og for å overholde nødvendige sikkerhetsavstander 
for anleggsmaskiner. Hastigheten på E6 må dempes «helt ned» med fysiske innsnevringer. 
Det vil være fordelaktig for trafikkavviklingen å begrense antallet endringer i kjøremønsteret 
på E6. 
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Anleggsarbeidene ved rundkjøring vest vil være omfattende. Etablering av ny kulvert 
betinger lokal omlegging av trafikken slik at hele kulverten kan gjennomføres i en operasjon. 
Det vil være vanskelig å opprettholde gangtrafikken gjennom eksisterende kulvert i 
byggeperioden. Kulverten er del av skolevegnettet i området. Alternativ gangveg over E6/Rv. 
111 vil være over brua lenger nord i Sundløkkaveien. Dersom eksisterende kulvert ved 
rundkjøring vest skal kunne benyttes i anleggsperioden, må denne midlertidig forlenges. 
Dette bør vurderes nærmere.  
Det vil være behov for omfattende vurderinger mhp. skiltplaner og planlegging av HMS for 
gjennomføringen generelt. 
Det må etableres riggområde i nærområdet for lagring, mellomlagring og varemottak. 
Ved prosjekteringen må det velges løsninger som også kan begrense bruk av stort og tungt 
anleggsutstyr. Det forutsettes at det dersom nødvendig, utføres supplerende grunnboringer 
i tidlig fase, slik at risiko for uforutsette forhold i grunnen reduseres / fjernes. 

9.1.1 Fase 1 – Fundamentering, forskaling og støp av ny bru akse 3, 4 og 5 (halvdel 
øst) 

Det vil være behov for stenging av begge nordgående kjørefelt. Det vil også være behov for 
stenging av venstre kjørefelt sydgående – nærmest akse 3. All trafikk på E6 må skje i ett 
sydgående (høyre) kjørefelt, samt sydgående påkjøringsrampe. Trafikk på sydgående 
påkjøringsrampe må tvinges inn på E6 nord for ny bru. Trafikk på nordgående 
påkjøringsrampe kan passere med redusert hastighet gjennom anleggsområdet. Det vil være 
behov for noe breddeutvidelser, samt at vegskulder benyttes for trafikkavviklingen. 
Forskaling / støp av bruplate akse 3 – 5 betinger at det etableres reis for ca. 4 m forbi akse 3 
– mot akse 2. (dvs. venstre sydgående kjørefelt avsperret). Trafikk på nordgående 
påkjøringsrampe opprettholdes ved å bygge reis for forskaling over denne. Se Figur 9-1 

 

Figur 9-1: Trafikkavvikling i anleggsfase 1. 

9.1.2 Fase 2 – Fundamentering, forskaling og støp av ny bru akse 1 – 3 (halvdel vest) 

All trafikk på E6 må skje i nordgående kjørefelter. Trafikk på sydgående påkjøringsrampe 
kan passere med redusert hastighet gjennom anleggsområdet ved at det bygges reis for 
forskaling over denne. Se figur 6.2: 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for riksveg 111 Årum bru 
 
 

53 
 

  

Figur 9-2: Trafikkavvikling i anleggsfase 2. 

 
Ny kulvert ved rundkjøring vest 
Det foreslås å bygge kulverten i en etappe. Trafikken legges midlertidig om lokalt på fylling 
utenom byggegropen slik at hele kulverten kan utføres i en etappe. Arbeidene vil i liten grad 
påvirke trafikken på E6. 
Dersom eksisterende kulvert ved rundkjøring vest skal benyttes i anleggsperioden må denne 
midlertidig forlenges. Dette bør vurderes nærmere. 
 
Ny kulvert ved rundkjøring øst 
Det vil være behov for spunt og kalk-sement-peler for sikring av byggegropen for ny 
kulvert. Det vil være behov for lokal omlegging av trafikken på rampene på østsiden av E6 
for etablering av kulverten i to etapper. En halvdel av kulverten ferdigstilles før trafikken 
flyttes til motsatt side, for etablering av resterende del av «kulvert øst». Arbeidene vil i liten 
grad påvirke trafikken på E6, men pendlerparkeringen må avstenges helt eller delvis i 
perioder. 

9.2 Ytre miljøplan (YM) 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal håndteres. Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, 
drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle 
prosjekt på bygge-, drifts-, og vedlikeholdsnivå. Statens vegvesen har utarbeidet en egen 
mal og veileder for YM-planer. Merk at kravet til YM-plan ikke gjelder reguleringsplaner. Det 
er likevel utarbeidet en egen YM-plan for dette prosjektet. YM-tema med tiltak i videre 
planlegging og anleggsfasen er gitt i tabellen på side 53.  
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Tabell 9-1: Gjennomgang av YM-temaene 
Tema Videre planlegging Anleggsfasen 

Støy Detaljerte støyberegninger. Vurdering av lokale tiltak T-1442 skal følges 

Luftforurensning Ingen tiltak Støvbegrensende tiltak ved behov 

Forurensning av 
jord og vann 

Ingen tiltak Beredskap mot utslipp knyttet til uhell. Regelmessig 
vedlikehold av maskiner. Oppmerksom på ev. ukjente 
forekomster av forurenset grunn  

Friluftsliv/byliv Planlegge trygge veger for myke trafikanter i anleggsfasen. 
Skoleveg. 

Merking og sikring av alternative ruter eller etablering av 
midlertidige kryssinger.  

Informasjon om anleggsarbeidet til naboer og berørte 

Naturmangfold Ingen tiltak Alle maskiner og kjøretøy være rengjort før de tas inn i 
anleggsområdet. 

Eventuelt masseoverskudd av jordmasser med forekomst av 
fremmede arter skal deponeres på et sted som ikke medfører 
fare for spredning av disse artene.  

Eventuelle jordmasser som fraktes inn i planområdet skal ikke 
inneholde planter, planterester eller frø fra fremmede arter. 

Kulturarv Ingen tiltak Entreprenør skal være påpasselig/observant i forhold til 
avdekking av eventuelle ukjente fornminner.  

Klimagasser og 
energiforbruk 

Velge løsninger som begrenser energibruken og 
klimagassutslipp.  

Det kan stille krav til anleggsgjennomføring for å begrense 
energibruken.  

Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Det skal søkes å benytte materialer med lavest mulig 
livssykluskostnad og høy gjenbruksverdi  

Om prosjektet medfører så mye riving at det må utarbeides 
miljøsaneringsbeskrivelse skal dette utarbeides.  

Det skal utarbeides avfallsplan ved oppføring, riving og 
rehabilitering av konstruksjoner og anlegg som skaper over ti 
tonn avfall.  

Avfall fra byggeplassen skal kildesorteres og i så stor grad som 
mulig skal gjenbrukes. Entreprenør skal utarbeide egen 
avfallsplan som er bindende for virksomheten. 

Naturressurser Det skal undersøkes om det er uønskete arter for landbruket 
(floghavre, potetcystenematode) i området. Strategi for 
eventuelt overskudd av matjord fastsettes. Den bør benyttes 
til landbruksformål.  

Dyrket jord skal mellomlagres på en måte som ikke ødelegger 
jordstrukturen.  

Om matjord skal flyttes mellom eiendommer skal jorda ikke 
inneholde floghavre eller potetål.  

Alle maskiner og kjøretøy være rengjort før de tas inn i 
anleggsområdet. 

 
 

10 Sammendrag av innspill  
Statens vegvesen mottok 8 innspill i forbindelse med planoppstart. Sammendrag av innspill 
med kommentarer fra konsulenten er gjengitt i dette kapitlet.  
Følgende instanser/personer har levert innspill:  

1. Jernbaneverket 
2. Fylkesmannen i Østfold 
3. Siv. Ing. Tor Jørgensen 
4. Hafslund Nett 
5. Anita Weberg-Larsen 
6. Østfold fylkeskommune – regionalavd. 
7. Østfold fylkeskommune – Fylkeskonservator 
8. NVE 
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1. Jernbaneverket 
Jernbaneverket har ingen merknader til varsel om planoppstart. 
 
2. Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannens oppgave i plansammenheng er å sikre at nasjonale og overordnete krav 
videreføres inn i planarbeidet. Det understrekes også behovet for at tall til KOSTRA framgår 
av planmaterialet. 
 
Av innspill savner fylkesmannen en vurdering av tiltaket i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning.  En er positiv til bedret kollektivtilbud, og ønsker sykkelparkering 
knyttet til holdeplasser. Tiltak som bedrer kapasiteten for personbiler bes begrenset til det 
som må til for å hindre tilbakeblokkering på E6. 
Fylkesmannen ber om at alle og store trær ved Vardeveien x Sarpsborgveien tas vare på, 
samt at et naturområde ved Vardeveien ikke blir berørt. Det finnes flere hule trær av 
betydning for biologisk mangfold. Områdene er trukket fram som viktige i Mijødirektoratets 
naturbase.   
Fylkesmannen peker på Gretnesbekken som viktig og ber om at en sørger for at det ikke 
kommer avrenning til denne fra anleggsarbeidet. Kantvegetasjon bør stå urørt. 
Det er observert fremmede arter, og en må sørge for nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av disse.  
Fylkesmannen har fokus på vern av dyrket mark, og ber om at evt. vegutvidelser skjer mot 
nord. En ber videre om at rigg o.l. ikke legges til dyrket jord. Der dyrket mark blir berørt 
oppfordres til å sørge for at jord tas vare på som ressurs.  
Ny bru må tilpasses landskapet og tiltaket må illustreres. 
Støyretningslinjen må overholdes, og en bør vurdere mulighet for å skjerme eksisterende 
boliger. 
Fylkesmannen forventer at planen koordineres med planer for Gretnes – Sundløkka. 
Grunnforhold må undersøkes tidlig i prosessen.  
Fylkesmannen peker på generelle plantema og minner om statlige retningslinjer knyttet til 
Bolig, areal og transportplanlegging og RPR for barn og unge. 
Videre kommenteres:  

Barn og unge, medvirkning og levekår 
Estetisk utforming 
Universell utforming 
Blå-grønn struktur 
Naturmangfold 
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
Støy 
Klimagassutslipp og energi 
Kartframstilling 

 
Kommentar:  
KU-vurdering inngår i planbeskrivelsen. Tiltaket ansees ikke å falle inn under forskriften. 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for riksveg 111 Årum bru 
 
 

56 
 

Tiltaket har hovedfokus på fremkommelighet for kollektivtrafikk og tilbakeblokkering fra E6. 
Det vil imidlertid også gi bedret fremkommelighet for andre trafikanter. 
 
Naturområdene ved Sarpsborgveien/Vardeveien og ved Gretnesbekken blir ikke berørt av 
tiltaket. 
 
Det er ikke plass til å legge ny bru nord for eksisterende bru. Det vil også gi en forverring av 
tilbakeblokkeringsproblematikken mot E6 etter som det ikke er plass til å forlenge 
sørgående rampe under Sundløkka bru. Rundkjøringen må tilpasses eksisterende bru og ny 
bru på sørsiden. Både rundkjøring og ny gangveg fra Kilevoldveien vil berøre dyrket mark. 
Det kan også bli behov for midlertidig beslag av dyrket mark i forbindelse med bygging av 
ny bru over E6 samtidig som det går trafikk på europavegen.  
Ny bru blir prosjektert i 3D, og det er laget 3D-modell for kryssområdet som viser hvordan 
brua ligger i landskapet. 
Krav om at støyretningslinjen skal legges til grunn innarbeides i planbestemmelsene. 
Plan for Gretnes -Sundløkka må tilpasse seg avgrensning av planen for rv.111. 
Forskrifter og statlige føringer legger til grunn for planarbeidet, og kommenteres i 
planbeskrivelsen. 
Planen fremstilles i tråd med kart- og planforskriften. 
 
3. Siv. Ing. Tor Jørgensen 
Jørgensen fremhever at krysset ikke vil få god nok kapasitet med mindre det bygges ut til et 
fullverdig kløverkryss. 
 
Kommentar: 
Målet for utbyggingen er å sikre fremkommelighet for kollektiv, sykkel og gange, samt 
hindre tilbakeblokkering av trafikk på E6. Det er ikke bevilget midler til totalombygging av 
krysset.  
 
4. Hafslund Nett (HN) 
Hafslund har områdekonsekjon ved Årum. HN har høyspenningsanlegg i det varslete 
planområdet. Høyspentlinje i luftstrekk krysser planområdet. Det er byggeforbud i en sone 
på 26-20 meter langs de respektive linjene. HN ber om at det legge på hensynssone på 
kartet for byggeforbudssonen. Det er viktig at evt. tiltak ikke gir redusert avstand til 
luftstrekket.  Ved behov for omlegging av anlegget stiller HN vilkår for arbeidet. Det er 
vedlagt kart som viser høyspentanleggene. 
 
Kommentar: 
De planlagte byggearbeidene vil ikke skje i nærheten av høyspentlinjene. Hensynssoner er 
innarbeidet i plankartet og planbestemmelsene. 
 
5. Anita Weberg-Larsen 
Weberg-Larsen er som bruker av kollektivtilbud og som syklist glad for tiltaket. Hun påpeker 
behov for bedre kryssingsmulighet ved Vebergveien der det er vanskelig å krysse rv. 111. 
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Kommentar:  
Planområdet strekker seg ikke så langt som til Vebergveien. 
 
6. Østfold fylkeskommune – regionalavdelingen 
Hensikten med planarbeidet er å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk på 
RV.111, med blant annet ny bro over E6.   
  
Planen omfatter areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til blant annet bebyggelse 
og anlegg, industri og grønnstruktur. For det videre arbeidet er det bestemmelser og 
retningslinjer i kommuneplanen som er styrende. Østfold fylkeskommune (ØFK) forutsetter 
at disse legges til grunn, og at det tas opp på et tidlig stadium dersom disse rammene skal 
utfordres. Planarbeidet må også forholde seg til gjeldende fylkesplan.  
  
Fylkeskommunen har følgende innspill til planarbeidet:   
  

Trafikkforhold   
Trafikksikkerhet må tillegges avgjørende vekt i arbeidet. Holdeplasser må utstyres med 
sykkelstativ.  Utvidelsen av vei og bro må utformes slik at privatbiler ikke kan dra fordel av 
tiltak som etter planens hensikt er tiltenkt for kollektivtransport.  
  

Jordvern  
Planen må utformes slik at forbruk av dyrket og dyrkbar mark blir minst mulig, og 
omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark må 
unngås.   
  

Grønnstruktur  
Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet. Området 
fremstår i dag som noe åpent og eksponert, og domineres både visuelt og lydmessig av de 
tungt trafikkerte veiene. Grønnstruktur er derfor spesielt viktig for de som ferdes til fots og 
med sykkel.  
  

Generelt  
Grunnforhold: De stedlige grunnforholdene må undersøkes og tas hensyn til i planleggingen.  
Støy: Jfr. MDs veileder T-1442-2012 De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller 
retningslinjer vedrørende støy og forurensning skal følges, og sikres gjennom bestemmelser 
i planen.  
Estetikk: Ethvert tiltak bør utformes slik at det har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i 
forhold til funksjon og omgivelser. Tiltakets fjernvirkning må vurderes. Hvordan en ny bro 
over E6 vil fremstå i landskapet bør illustreres. Det vises til Estetikkveileder for Østfold. 
Universell utforming: Prinsippene for universell utforming må ligge til grunn i utformingen av 
tiltaket, blant annet i forhold til eventuelle kollektiv/holdeplasser. Det vises til 
Miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan og 
bygningsloven og Kommunalteknisk forenings hefte Universell utforming og 
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reguleringsbestemmelser. Det vises til fylkesplanens Retningslinjer om energi- og 
arealbruk. 
 
Kommentar: 
Vegtiltaket vil ikke ha vesentlig betydning for øvrige utbyggingsplaner i Årumområdet. 
Statens vegvesen har lagt til grunn at en ikke skal forholde seg til planer for Gretnes – 
Sundløkka.  
Det legges stor vekt på trafikksikkerhet. Sykkelstativ vil bli innarbeidet i holdeplasser på 
grunnlag av retningslinjer fra vegvesenet.  
Trafikktiltak som hindrer tilbakeblokkering mot E6 og bedrer fremkommeligheten i krysset 
vil komme alle trafikantgrupper til gode, ikke bare kollektivtrafikken.  
Inngrep i dyrket mark gjøres så små som mulig.  
Det vil bli opparbeidet nye grøntanlegg i restarealene i krysset med vekt på fotgjengere og 
syklister.  
Det er gjort grunnundersøkelser i området, og planen tilpasses de dårlige grunnforholdene 
på stedet.  
Ny bru skal underordne seg en helhet og være så lik den gamle brua som mulig. Løsningen 
blir illustrert.  
Med hensyn til universell utforming legges Statens vegvesens håndbøker til grunn.  

 
7. Østfold fylkeskommune – fylkeskonservator 
Området ble befart den 11. januar.  
Det er fra før registrert to fredete kulturminnelokaliteter innenfor planområdet. Begge 
kulturminnene (Askeladden id 162 292 og 163 201) ligger i dyrka mark nord for rv. 111.  I 
samme område – nord for riksveien – er det også gjort funn av kokegroper som allerede har 
blitt fjernet. Nær dagens E6 syd for rundkjøringen er det registrert et mulig 
helleristningsfelt. Feltet har ikke status som fredet siden det er knyttet usikkerhet til om 
feltet er bevart i dag.  
  
De fredete kulturminnene ble vedtatt frigitt uten vilkår om arkeologiske undersøkelser da 
reguleringsplanen for Gretnes/Sundløkka ble lagt ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble gjort 
av Riksantikvaren. Det presiseres at reguleringsplanen ennå ikke er vedtatt. Dette innebærer 
at dersom det kommer en ny plan som berører disse kulturminnene, må det sendes en ny 
søknad om frigivelse til Riksantikvaren. Fylkeskonservator vil anbefale en frigivelse av 
kulturminnene uten at det blir stilt krav om ytterligere arkeologiske undersøkelser.  
   
Mht. de funnene som er gjort i området og topografiske forhold mener Fylkeskonservatoren 
at det er sannsynlig at det kan ligge rester etter bosetning fra bronsealderen eller 
jernalderen i planområdet. Det varsles behov for en arkeologisk registrering innenfor 
området  

Det vil ikke være nødvendig med en ny registrering innenfor områder som allerede har blitt 
registrert, og prøvesjaktingen vil derfor utføres i den dyrka marka på Årum nordre 641/1, 
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sør for rv. 111. Dette arealet er avgrenset av rv. 111 mot nord, Vardeveien mot vest og E6 
mot øst. Utgifter til registreringen vil bli belastet tiltakshaver, jf. Kulturminnelovens § 10.   
  
Arbeidet er estimert til inntil 24 dagers arbeid for arkeologer, med felt- og etterarbeid / 
rapport, samt kostnader til 5 dateringsprøver.   
  
F.o.m. 2016 gjelder nye nasjonale retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten 
og budsjettering av arkeologiske registreringer. Retningslinjene er fastsatte av Klima- og 
miljødepartementet. Hensikten er å sikre likebehandling, forutsigbarhet og rettssikkerhet for 
både offentlige og større private utbyggere. Dette innebærer at det skal vedlegges et mer 
detaljert budsjett enn tidligere, der blant annet driftskostnader synliggjøres.   
  
Budsjettet tar høyde for at det kan bli aktuelt med en forenklet dispensasjonsbehandling, 
hvilket innebærer at utgravning av arkeologiske kulturminner foretas av fylkeskommunen i 
forbindelse med registreringen.  
  
Hvis tiltakshaver ønsker å utnytte arealet der det ligger fredete kulturminner, vil saken bli 
oversendt Riksantikvaren for vurdering. Dersom Riksantikvaren godkjenner planen, skjer 
dette vanligvis under forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgravning før planen 
realiseres. Fylkeskonservator gjør rede for bakgrunnen for budsjett og kommer med en 
rekke praktiske opplysninger knyttet til registreringsarbeidet.  
 
Kommentar: 
Det er løpende kontakt mellom Statens vegvesen og fylkeskonservator knyttet til 
planarbeidet. Det er foretatt supplerende arkeologiske undersøkelser, og resultatene er 
innarbeidet i planforslaget. 
 
8. NVE 
NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og 
skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.  
Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav 
til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og 
skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene.  
 
NVE har utarbeidet en sjekkliste til hjelp i planarbeidet og anbefaler at den benyttes ved 
ROS-analyse.  
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På 
grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker 
på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at planens 
innhold er funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 
ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at 
dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. 
 
Kommentar: 
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Krav fra NVE blir ivaretatt. Se kap- 5-12 Grunnforhold.  
 

11 Kilder 
 

/1/ Miljødirektoratet 2017. Naturbase: http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase. 
/2/ Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk 

svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim. 
/3/ Artsdatabanken 2017. http://artskart.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx#. 
/4/ Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden 2017. https://askeladden.ra.no/askeladden/. 
/5/ Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 
/6/ Norges geologiske undersøkelser 2017. Nasjonal grunnvannsdatabase Granada. 

http://www.ngu.no/kart/granada/. 
/7/ Miljødiretoratet 2017. Grunnforurensning. http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 
/8/ Mattilsynet 2015. Floghavreliste i Østfold. Fredrikstad. Datert 15.6.2015. 
/9/ Mattilsynet 2014. Samlet PCN-register for hele landet. Mai 2014. 

 
 
 
 
 

 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://artskart.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx
https://askeladden.ra.no/askeladden/
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/


Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no


	108658r_Planbeskrivelse_2018-01-10
	108658r_forside planbeskrivelse
	108658r_Planbeskrivelse_2018-01-10.pdf
	108658r_Planbeskrivelse_2018-01-10
	1 Innledning
	2 Bakgrunn for planforslaget
	2.1 Mål for planarbeidet
	2.2 Hensikt med og bakgrunn for planarbeidet
	2.2.1 Gjennomførte tiltak

	2.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

	3 Planprosess og medvirkning
	3.1 Varsel om oppstart
	3.2 Innspill til planoppstart
	3.3 Medvirkningsprosess

	4 Rammer og premisser for planarbeidet
	4.1 Overordnede planer
	Statlige rammer og føringer

	4.2 Planområdet sett i forhold til nasjonale, regionale og kommunale føringer

	5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
	5.1 Beliggenhet
	5.1.1 Områdebeskrivelse
	5.1.2 Konstruksjoner

	5.2 Planstatus
	5.3 Tilstøtende reguleringsplaner
	5.4 Trafikkforhold
	5.4.1 Modellbruk, forventet trafikkvekst, kapasitetsberegninger
	5.4.2 Framtidig trafikk
	5.4.3 Prioritering av syklister og fotgjengere

	5.5 Krav i vegnormaler
	5.5.1 Eksisterende situasjon
	5.5.2 Føringer for utvidelse av rv. 111
	5.5.3 Nye gang- og sykkelveger
	5.5.4 Holdeplasser for buss

	5.6 Teknisk infrastruktur
	5.6.1 Kommunalt VA-anlegg
	5.6.2 Overvannshåndtering

	5.7 Landskapsbilde/bybilde
	5.8 Nærmiljø/friluftsliv
	5.9 Naturmangfold
	5.10 Kulturmiljø
	5.11 Naturressurser
	5.12 Grunnforhold
	5.12.1 Fundamentering av eksisterende konstruksjoner
	5.12.2 Geotekniske vurderinger knyttet til tiltaket

	5.13 Andre forhold
	5.13.1 Støy
	5.13.2 Luft
	5.13.3 Universell tilgjengelighet

	5.14 Vurderte alternativ

	6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering
	6.1 Planlagt arealbruk
	6.1.1 Reguleringsformål og løsninger

	6.2 Beskrivelse av tiltaket
	6.2.1 Hovedtrekk i vegsystemet
	6.2.2 Gang- og sykkelvegnettet
	6.2.3 Bru
	6.2.4 Undergang/kulvert
	6.2.5 Kollektivholdeplasser
	6.2.6 Pendlerparkering
	6.2.7 Sideterreng og grøntanlegg
	6.2.8 Fredet kulturminne
	6.2.9 Teknisk infrastruktur
	Belysning
	Høyspent

	6.2.10 Fravik fra vegnormal


	7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
	7.1 Framkommelighet
	7.2 Barn og unge, nærmiljø og friluftsliv
	7.3 Innløsning av bebyggelse
	7.4 Avkjørsler og andre naboforhold
	7.5 Gang- og sykkeltrafikk
	7.6 Landskap/bybilde
	7.7 Naturmangfold
	7.8 Kulturmiljø
	7.9 Naturressurser
	7.10 Støy
	7.11 Massehåndtering
	7.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

	8 Gjennomføring av forslag til plan
	8.1 Framdrift og finansiering

	9 Anleggsgjennomføring
	9.1 Generelt
	9.1.1 Fase 1 – Fundamentering, forskaling og støp av ny bru akse 3, 4 og 5 (halvdel øst)
	9.1.2 Fase 2 – Fundamentering, forskaling og støp av ny bru akse 1 – 3 (halvdel vest)
	Ny kulvert ved rundkjøring vest
	Ny kulvert ved rundkjøring øst


	9.2 Ytre miljøplan (YM)

	10 Sammendrag av innspill
	11 Kilder






