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1 Bakgrunn og formål

Med henblikk på fremtidig næringsbebyggelse på delfelt A i Moss og Våler næ-

ringspark ønskes utarbeidet en detaljreguleringsplan. Som del herav ønskes en

vurdering av trafikale konsekvenser i forbindelse med etablering av ny nærings-

bebyggelse.

Delfelt A's plassering er vist på figur 1.
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Figur 1 Oversiktskart av delfelt A. 

2 Eksisterende forhold 

Delfelt A er en del av Moss og Våler Næringspark. Adgang til delfeltet er via Gra-
nittveien som er koblet til FV120 i et T-kryss. 

Trafikkmengdene og andelen av tungtrafikk på veinettet omkring næringsparken 
fremgår av figur 2. 
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Figur 2 Trafikkmengder og andel tung trafikk omkring Moss og Våler Næringspark. [Sta-
tens Vegvesen vegkart.] 

Det er i dagens situasjon GS-vei langs Granittveien. GS-veien er videreført til 
busstopp på FV120. Her kjører bussrute 641 mellom Moss og Askim. Ruten har i 
dag kun ganske få avganger på hverdager. Bussen har stopp ved atkomstveien 
til Våler Næringspark fra FV120, og derfra er det kort gangavstand til felt A. 

Bortsett fra kollektiv trafikk er det ikke fasiliteter for myke trafikanter til Våler 
Næringspark fra tettstedene i området. Det er etablert en GS-vei mot Kirke-
bygda, men ikke helt til tettstedet. Mot sydvest er det ikke GS-vei eller andre fa-
siliteter langs FV120. 

Det er siden 1/1-2012 registrert 8 trafikkulykker omkring Moss og Våler Næ-
ringspark. Herav var 4 eneulykker. Ingen av ulykkene er registrert i eller nær 
krysset med Granittveien. Plassering av trafikkulykkene er vist på figur 3. 
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Figur 3 Trafikkulykker omkring Moss og Våler Næringspark siden 1-1-2012. [Kilde: Statens 
Vegvesen vegkart. 20-06-2022] 

På bakgrunn av registrerte ulykker i området vurderes veinettet omkring næ-
ringsparken ikke som trafikkulykkesbelastet. 

3 Fremtidige forhold 

I tillegg til planer om ny næringsbebyggelse i delfelt A er det også planer om 
næringsbebyggelse i flere andre delfelter samt en større energikrevende industri 
mot nord. Som del av planen for den energikrevende industrien mot nord inngår 
en plan om veitilslutning fra Granittveien og fra FV1026. Det antas at veien 
gjennom/forbi den energikrevende industri mot nord innrettes og reguleres så 
den ikke blir en hensiktsmessig rute til og fra Moss og Våler næringspark. Der-
med forventes all trafikk til og fra Felt 1 og 2 ved Granittveien å være betjent 
via atkomsten fra FV120. 

3.1 Atkomstkryss FV120/Granittveien 

Atkomstkrysset FV120/Granittveien er et regulert T-kryss. Det er venstresvinge-
felt fra vest mot Granittveien. Det er på hver side av krysset busstopp med 

busslomme. Fra busslommene er det GS-vei til Granittveien. Fra den østlige 
busslommen skal FV120 krysses. Krysningen er understøttet av en bred opp-
merket trafikkøy, men ingen fysisk trafikkøy eller gangfelt. Ankomstkrysset er 
vist på figur 4. 
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Figur 4 Oversiktskart over ankomstkryss ved Moss og Våler Næringspark, Våler Internett 
(kommunekart.com). 

3.2 Frisikt i krysset 

Statens Vegvesens håndbok N100 Veg- og Gateutforming1 stiller krav til siktlin-
jer ifm. kryss. FV120 har i nuværende situasjon ÅDT rett under 4.000. I fremti-
dig situasjon med utbygging av Moss og Våler Næringspark vil ÅDT komme over 

4.000. FV120 klassifiseres derfor med veiklasse H1, jevnfør N100 krav 3.10. 
Jevnfør tabell 3.3 i N100 gir det krav om stoppsikt på 115 m. Jevnfør N100 Krav 
4.19 medfører det i krysset krav om 138 m frisikt fra en posisjon 10 m fra vike-
linjen. Areal til fri sikt er vist på figur 5. Det er tilstrekkelig frisikt i krysset og 
små arealer som skal holdes fri fra fremtidig plantning og gjenstander. 

 
1 Standards Viewer (vegvesen.no) 
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Figur 5 Krav til sikt i kryss FV120 og Granittveien. 

3.3 Fremtidig trafikkmengde fra Næringspark 

Det er beregnet trafikk for en fremtidig situasjon hvor felt 1 og 2 er fullt utbyg-
get og energikrevende industri mot nord er etablert. 

Ut fra reguleringsplan for felt 1 og konkret informasjon om felt A er utbyggings-
området samlet 321,2 daa2. Felt 2 er 181,6 daa3. Der er tillatt BYA på 70% for 
Felt 1 og 60% for Felt 2. Det er antatt at i gjennomsnitt 30% av BYA går til par-
keringsarealer mv. Det svarer til at bygningsareal i gjennomsnitt er 49% av 
tomtene. For felt A svare det til 25.000 m² bygningsareal. 

Det er i reguleringsplan beskrevet at det skal etableres industri/lager i Felt 1 og 
2. I henhold til håndbok V7134 er turproduksjon forutsatt som 2 bilturer pr. 100 
m². 2 bilturer pr. 100 m² er lave delen av variasjonsområdet for industri spesifi-
sert i håndboken. Variasjonsområde i håndboken er 2-6 bilturer pr. 100 m² for 
industri. Da det primært forventes lager i Felt 1 og 2, og bebyggelsen er relativt 
stor, vurderes det å være den mest realistiske turproduksjon samlet for Feltene. 
Med de beskrevne antagelser er det beregnet en turproduksjon svarende til en 
ny trafikk i VDT på ca. 4.700 fra Felt 1 og 2. Det er vurdert at 20% av trafikken 
er lastebiler. Dette er en høy andel, men med primær lager-industri, er det 

 
2 VÅLER NÆRINGSPARK (gisline.no) 
3 0137-58-VNP Felt 2 Planbeskriv.pdf (gisline.no) 
4 Håndbok V713 Trafikkberegninger (vegvesen.no) side 55. 
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vurdert realistisk. Av den samlede døgntrafikk forventes trafikk til og fra Felt A å 
utgjøre 400 bilturer og 100 lastbilturer. 

Gylderåsen – Konsekvensvurdering, Trafikkanalyse5, beskriver at fremtidig ener-
gikrevende industri i Gylderåsen vurderes å bidra med ca. 1800 bilturer og 50 
lastebilturer per virkedøgn i krysset Granittveien/FV120. 

Det medfører en samlet trafikk på omkring 6500 kjøretøyer per virkedøgn igjen-
nom ankomstkrysset når områdene er fullt utbygget. Makstimen på FV120 ut-
gjør i dag ca. 10 % av VDT. Det er antatt at makstimetrafikken fra utbyggings-
områdene likeledes vil utgjøre 10% av samlet trafikk på virkedager.  

Det svarer til 550 bilturer og 100 lastebilturer i makstimen til og fra Granitt-
veien. Det er i trafikkvurdering for Gylderåsen vurdert at rushtime kan blive 20 
% hvis skiftehold planlegges upassende. Det er her antatt at anbefalinger i tra-
fikkvurderingen følges, slik at makstimeandel er 10 %. For lagerindustri vurde-
res uansett at makstimen vil være vesentlig under 20% da denne type næring 
genererer trafikk fordelt over hele arbeidsdagen. 

Ettermiddagsmakstimen har i dagens situasjon den klart største trafikkmengden 
per time på FV120. Trafikkavvikling er derfor vurdert for ettermiddagsmaksti-
men. Det er antatt at biltrafikken inn og ut av Granittveien er fordelt 40 % inn 
og 60 % ut om ettermiddagen. Dette skyldes at ansatte i høyere grad vil kjøre 
ut om ettermiddagen. Det kan være skiftarbeid som medfører at det også kom-
mer nye ansatte til planområdet om ettermiddagen. Lastebiltrafikken er antatt 
fordelt jevnt. 

Retningsfordelingen for trafikk til og fra Granittveien i krysset er vurdert å forde-
les med 60 % mot sydvest mot E6 og Moss, og med 40 % nordøst. 

3.4 Kapasitetsberegning 

Det gjennomføres kapasitetsberegninger for atkomstkrysset for en fremtidig si-
tuasjon 10 år efter forventet full utbygning av Felt A. Det forventes at felt A er 
utbygget helt i 2026. Det beregnes derfor kapasitet i krysset for år 2036. 

I beregningene er trafikken på FV120 framskrevet til år 2036 og trafikken fra 
næringsparken er den beregnede trafikken fra full utbygning av alle feltene og 
energikrevende fabrikk i Gylderåsen. Trafikk på FV120 er framskrevet på bak-

grunn av prognoser for Østfold fra EFFEKT. Framskrivningen medfører en trafikk 
i 2036 på ca. 4.700 i ÅDT. 

 

Tabell 1 Framskrivningsprognoser for trafikk i Østfold (EFFEKT). 

 
5 Områderegulering for Gylderåsen – Konsekvensvurdering, Trafikanalyse (COWI 
2022) 
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Det er beregnet kapasitet med programmet SIDRA. Det er beregnet med samme

kryssutforming som i dagens sitasjon. Trafikkmengder i beregningene er vist i

Figur 6 og resultatet av beregningene fremgår av tabell 2.

Figur 6 Trafikkmengder i rush time i kapasitetsberegninger.

Tabell 2 Resultater av kapasitetsberegning med SIDRA.

Definisjon av servicenivå er beskrevet i Tabell 3.

Servicenivå Beskrivelse Gj.snitt forsinkelse
[sek.]

A Nesten ingen forsinkelse <10
B Begynnende forsinkelse 10-15
C Liten forsinkelse 15-25
D Noe forsinkelse 25-35
E Stor forsinkelse 35-50
F Veldig lang forsinkelse >50

Tabell 3 Definisjon av servicenivå for regulert kryss.

Kapasitetsberegningene viser at trafikken i ankomstkrysset vil kunne avvikles

hensiktsmessig med forventet trafikk fra næringsområdene, Gylderåsen og

fremtidig trafikk på FV120. Det vil oppleves servicenivå C og D for utkjørende

fra Granittveien i ettermiddagsmakstimen.

Dette er generelt akseptabelt, også med servicenivå D, særlig for en makstime-

situasjon i 2036 med full utbygging av næringsparken. Trafikkavviklingen vil

være bedre resten av døgnet.
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Det er begrenset restkapasitet i krysset med full utbygging. Dersom det senere 
ønskes ytterligere utbygging av næringsparken utover det som er planlagt nå, 
bør det gjennomføres en ny trafikkanalyse.  

Dersom næringsparken utbygges mer enn planlagt kan det være nødvendig å 
etablere rundkjøring eller signalanlegg. Dette vil forventelig medføre større for-
sinkelse for gjennomgående trafikk på FV120, men redusere forsinkelse fra Gra-
nittveien. 

4 Trafikksikkerhet 

En vesentlig økning i trafikkmengde i ankomstkrysset i forhold til dagens situa-
sjon kan medføre økt risiko for ulykker i krysset. Det vurderes at det eksiste-
rende kryss er utformet trafikksikkert Det er god frisikt i krysset og oppmerking 
atskiller tydelig retninger. 

Den primære kryssingen for gående og syklende forventes også fremover å 
være fra GS-veien mot busstoppet nordøst for krysset. Det er her brukere av 

kollektiv trafikk skal krysse og lokasjonen vurderes å være mest hensiktsmes-
sige krysning for syklende. Denne kryssingen er understøttet av en oppmerket 
trafikkøy, slik at det kan fokuseres på kryssing av et kjørefelt og en trafikk-
strøm. For biltrafikken er det god frisikt ved krysningen. 

Grundet manglende GS-vei til området og avstand til større byer forventes lavt 
antall syklende og gående til området. Hertil forventes primært voksne trafikan-
ter i krysset da det etableres næringsområder i planområdet. Planområdet er 
noen avstand fra tettsteder med skolebarn og unge. 

5 Sykler, gående og kollektiv trafikk 

Området er plassert ca. 10 km fra Moss og ikke forbundet med sykkelfasiliteter 
hertil eller til øvrige tettsteder i området. Det er vurdert at FV120 uten GS-vei er 

uhensiktsmessig for sykling i dag, men det er mulig for erfarne syklister å bruke 
veien. Det bygges imidlertid GS-vei mot Augerød. Denne forventes ferdigstilt ila 
2022.Fra Augerød er kort avstand via mindre veier til Teksnes. 

 

Mot nordøst er etablert del av en GS-vei langs FV120 mot Kirkebygda. Resten av 
strekningen forventes ferdigstilt ila 2024. Fullførelsen av GS-veien til Kirkebygda 
vil også forbedre forhold for syklende. 

Både Augerød, Teksnes og Kirkebygda er innenfor sykkelavstand, men tettste-
denes størrelse gjør at kun en mindre del av ansatte forventes å bo her. Det 

vurderes derfor at det stadig vil være høy andel bilfører grundet plasseringen av 
planområdet. 

Det er ca. 10 km fra næringsparken til Moss, hvilket prinsipielt er innenfor syk-

kelavstand. Det vurderes at andelen av syklister til Våler Næringspark uansett 
fremtidige GS-veier vil forblive relativt lav, da det forventes en vesentlig andel 
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ansatt bosatt lengere borte. Også vintervær kan være en vesentlig utfordring for 
bruk av sykkel over lengere avstand utenfor byområdet. 

Kollektiv trafikk kan være et alternativ for syklister om vinteren. Nåværende an-
tall avganger på bussen som har stopp ved næringsparken vil muligvis kunne 
økes i takt med at området utbygges og passasjerpotensialet vokser. Dette vil 
særlig være relevant mellom Moss og næringsparken. Det er kort gåavstand fra 
stoppested ved FV120 til den sydlige del av næringsparken. Til Felt 2 og delfelt 
D bliver der nået lengere med opp mot 700-800 meter. Det vurderes at poten-
sialet for å begrense bilbruk til og fra planområdet vesentlig er begrenset pga. 
planområdets plassering. 

6 Parkeringsbehov i felt A 

Det skal etableres tilstrekkelig antall parkeringsplasser i felt A. Parkeringsbeho-
vet avhenger av antall ansatte og behov for parkering til andre kjøretøyer.  

Til ansatte skal regnes med en relativt høy andel parkeringsplasser pr. ansatt. 

Det forventes at en stor andel av ansatte vil transportere seg med bil. Området 
er plassert relativt isolert fra by og tettsteder, og det er begrenset mulighet for 
bruk av sykkel. Det vurderes at bilførerandel kan være mellom 80-90 %. Er det 
skiftarbeid kan parkeringsbehovet reduseres etter hvor mange som maksimalt 

er på jobb samtidig. Som referanse er det i det relativt utbyggede felt B etablert 
54 avmerkede parkeringsplasser til biler. På tilgrensende delfelt ble det i 2017 
vedtatt reguleringsplan. Her ble det lagt til grunn maks 0,7 parkeringsplasser 
per 100 m² BRA. Med en slik bestemmelse vil det med BRA på 25.000 m² være 

tillatt opp til 175 parkeringsplasser på felt A. 25.000 m² svarer til 49 % av felt 
A. 

En andel av parkeringsplassene skal være tilpasset mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og være lokalisert i nærhet av hovedinngangen. Det skal også 
etableres parkeringsplasser med mulighet for oppladning av el-biler. Parkerings-
plasser bør utformes i henhold til SVV håndbok N100 Veg- og gateutforming av-
snitt 4.76. 

Til eventuelle kurerer og andre kjøretøyer skal det også etableres parkerings-
plasser. Disse plassene bør også etableres med eller forberedes til lading. 

Det bør etableres sykkelparkeringsplasser nær inngangen. En del av disse bør 
ha tak. For å fremme sykling kan det etableres rikelig sykkelparkering. SVV 
håndbok V122 Sykkelhåndboka, tabell 5.17 angir 0,3 pr. ansatte. Grundet plas-
seringen av planområdet og derav følgende forventet høy bilandel, vurderes 0,3 

sykkelparkering pr. ansatt å være ganske mange. I reguleringsplanen for Felt 2 i 
Våler Næringspark, fra 2019, er det krav om 0,5 sykkelparkeringsplasser pr. 
200 m² BRA8. Etablering av 1 sykkelparkeringsplass per 300 m² BRA i felt A vur-
deres på denne bakgrunn å være hensiktsmessig. Det vil da etableres litt flere 

sykkelparkeringsplasser enn i felt 2. Dermed tas hensyn til at etablering av gs-

 
6 Håndbok N100 Veg- og gateutforming (vegvesen.no) 
7 Håndbok V122 Sykkelhåndbok (vegvesen.no) 
8 Reguleringsbestemmelser Våler Næringspark Felt 2, 2019. 
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veien til Augerød kan øke antall syklister til næringsparken litt i forhold til tidli-
gere situasjon. 

Sykkelparkeringsplasser bør utformes i henhold til SVV håndbok V122 Sykkel-
håndboka, figur 5.1 eller 5.2. Det bør også etableres mulighet for oppladning av 
elsykler. 

7 Avkjørselsforhold fra Felt A ut på Granittveien 

Kapasitetsberegningene, tabell 2, viser at kølengde fra ankomstkrysset i etter-

middagsmakstimen blir opp til 49 m opp ad Granittveien. Etablering av atkoms-
ter til felt A nærmere end 49 m vil dermed medføre risiko for at kø blokkerer for 
atkomsten. 

I takt med at næringsparken utbygges oppstår behov for en del avkjørsler til 
delområdene langs Granittveien. Det vil fra disse være en del inn- og utkjørende 
trafikk. Jf. Statens vegvesens håndbok V121 bør avkjørsler med ÅDT > 50 og 
ÅDT på primærvegen er > 2 000 utformes som kryss. Dette vurderes å være 
gjeldende for atkomster til felt A. 

Jevnfør håndbok N100 krav 4.11 skal det i kryss hvor det i makstimen er 20 el-
ler flere venstresvingende og over 400 gjennomgående kjøretøy bør være venst-

resvingefelt. Dette vurderes å være gjeldende for felt A dersom det kun etable-
res en avkjørsel. Etablering av venstresvingefelt vil optimere trafikkavviklingen 
på Granittveien, men er ikke krav såfremt den innkjørende trafikken til felt A 
fordeles på 2-3 avkjørsler/kryss. 

Det anbefales at Granittveien og øvrige veier i næringsparken får en fartsgrense 
på høyest 60 km/t. Dette vil lette inn- og utkjøring fra områdene. 

Med forventet fremtidig trafikk på Granittveien på over 4.700 kjøretøyer per 
døgn vil veien jevnfør håndbok N100 skulle klassifiseres som H1. Det stiller krav 
til frisikt på 115 m fra avkjørsler. Fastsettes fartsgrensen på veien til 60 km/t 
kan veiklassen være Hø2, hvormed siktkravet er 65 m for avkjørsler, jevnfør 

håndbok N100 tabell 3.3 og figur 4.27. Derfor anbefales fartsgrense på 60 km/t. 
Dersom atkomst til felt A etableres som kryss økes krav til frisikt med 20%, jf. 
N100 krav 4.19. 

Det er vurdert god sikt mot nord fra felt A. Det vurderes at det kan etableres av-
kjørsel nærmere enn 65 m fra ankomstkrysset fra FV120 da innkjørende trafikk 
fra FV120 her vil kjøre med nedsatt hastighet. 

Det vurderes at den primære svingeretningen fra felt A vil være mot ankomst-
krysset og FV120, da ganske begrenset trafikk vil skulle til andre deler av næ-
ringsparken. Det gjør at utkjørende fra felt A ikke vil få konflikt med innkjørende 
fra FV120. Det vurderes derfor at krav om fri sikt mot ankomstkrysset kan redu-

seres og at sydligst mulige avkjøring fra felt A er ca. 50 m fra ankomstkrysset. 
Dette skal godkjennes av veimyndighet.  
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Dette medfører ca. 130 m av felt A mot Granittveien til plassering av avkjørsel. 
Ved etablering av flere avkjørsler til felt A bør det sikres tilstrekkelig avstand 
mellom avkjørslene slik at de fremstår som separate avkjørsler. 

8 Oppsummering 

› Planområdet er veibetjent av FV120. 

› Det er i dag betjening med kollektiv trafikk. 

› Det er i dag ikke forbindelse til området for myke trafikanter. 

› Med full utbygning av Moss og Våler Næringspark felt 1 og 2 samt Gylder-
åsen, estimeres ÅDT på 6.500 og 650 i makstimen på Granittveien ved 
FV120. 

› Ankomstkryss Granittveien/FV120 kan avvikle estimerte trafikk i 2036 med 
fult utbygget næringspark og Gylderåsen. 

› Granittveien anbefales hastighetsregulert til 60 km/t. 

› Det kan etableres avkjøring til felt A fra 50 m fra ankomstkrysset FV120 x 

Granittveien. 

› Det er planer for etablering av GS-veier til næringsparken fra Augerød ila 
2022 og GS-vei helt til Kirkebygda ila 2024. 

› Det bør etableres tilstrekkelig parkeringsplasser, herunder fasiliteter til elbi-
ler og mennesker med funksjonsnedsettelse. 
Det bør etableres sykkelparkering, herav skal en andel ha tak.  


