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Bakgrunn
Statens vegvesen skal i samarbeid med Moss kommune etablere en gang- og sykkelveg

langs rv. 19 (innfartsvegen) mellom Tigerplassen og Noreløkka. Strekningen er en del av rute
6 i «Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som
en del av et sammenhengende tilbud for syklister langs E6.

Det utarbeides detaljreguleringsplan for å tilrettelegge og sette rammene for det nevnte
prosjektet.

Forslagstiller er Statens Vegvesen. COWI AS er plankonsulent. Alle illustrasjoner er utarbeidet
av COWI med mindre andre kilder er oppført.
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1

Planprosessen

1.1

Medvirkningsprosess

Planarbeidet bygger på «Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge». I dette planarbeidet ble

det avholdt åpent idémøte i Moss der innbyggere og ulike organisasjoner fra Moss og Rygge
deltok.

Prosjektet legger opp til medvirkning etter kravene som fremgår av plan og bygningsloven
kapitel 5.

1.2

Varsling av oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i Moss Avis og Moss Dagblad, samt brev til
berørte parter 08.12.2014.

Et nytt varsel i forbindelse med endring av stikkveg mellom gang- og sykkelveg og Storenga
ble sendt til de direkte berørte samt Moss kommune i brev av 09.09.2016. Ingen skriftlige
innspill ble mottatt som følge av ny varsling.

1.3

Uttalelser til varsel om oppstart

Det har kommet inn 11 innspill/merknader til varsel om oppstart. Merknadene i sin helhet

ligger vedlagt som vedlegg Innkommende merknader – varsel om oppstart.
Statkraft Varme AS, datert 08.01.2015:

Informerer om at de har planer om å krysse rv. 19 ved Tykkemyr og ved Politihuset for å
legge fjernvarmeledninger. Bes om å bli holdt orientert om den videre reguleringen.

Kommentar:

Tas til etterretning. Statens vegvesen og Statkraft varme via deres rådgivere har opprettet et
samarbeid for å koordinere denne prosessen.

Atrium AS, på vegne av Esso Norge AS, datert 19.01.2015:

Ber om at dagens trafikkbilde og arealdisponering beholdes, da dette fungerer godt. Ber

også om at i den videre behandlingen tas hensyn til å bevare adkomstene til stasjonene mtp.
daglig drift og strenge retningslinjer angående levering av drivstoff.
De ønsker ikke noen form for erverv av grunneiendommene.

Viktig å bevare sikten rundt stasjonene da redusert sikt kan gi en større sikkerhetsrisiko.
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Kommentar:

Både eiendommene 3/1167 og 2/1439 vil bli berørt av tiltaket. For å få plass til gang- og
sykkelveg langs rv. 19, er det nødvendig å beskjære noe av eiendommene langs vegen. I
tillegg til selve gang- og sykkelvegen vil noe areal gå med til grøfteareal for å forme

terrenget. Omfang av arealet fremgår av reguleringsplankartet og grunnervervstegningene
(W-tegninger).

Moss Frikirke, datert 19.01.2015:

De ser positivt på planene om gang- og sykkelveg langs rv. 19. Ser dessuten at omgivelsene

omkring Myra med Mosseelva og skateanlegget kan gjøres enda mer attraktive ved at
gående og syklende passerer gjennom området

Ingen kommentarer.
Moss kommune – Seksjon for vei, vann og avløp, datert 20.01.2015:

Er positive og håper at tiltaket kan prioriteres. Påpeker at det bør samhandles noe ifm.

allerede regulert gang-/sykkelbru over Mosseelva 50 meter nordvest for riksvegen. Movar

vurderer mulighetene for en overføringsledning hvor denne traseen oppfattes som en del av
flere mulige trasévalg. Ønsker tilbakemelding på om det er aktuelt å legge rør i traseen.

Kommentar:

Sykkelvegen møter på regulert gang- sykkelveg fra Sponvika, men har fått ny linjeføring over

elva. Det er rom for å legge rør i gang- og sykkelvegen, men erfaringsmessig bør alle

kummer (også trekkekummer) ligge rett utenfor asfalten. Det bør tilstrebes å få lagt grøfta
på siden i traseen, dersom det lar seg gjøre.
Øyvind Løken, datert 20.01.2015:

Vil anbefale at traséen ses i sammenheng med eksisterende traséer i området og foreslår bru
over rv. 19 mellom Verket skole og Hansen Protection, benytte eksisterende gang- og

sykkeltrasé mellom rv. 19 og Mosseelva og kulvert under rv. 19 like nord for bruhodet.

Kommentar:

Forslaget ble vurdert videre i planarbeidet. Det var likevel hensyn som veide mer mot å legge
en effektiv trasé langsetter rv. 19.

Höegh eiendom øst, datert 20.01.2015:

Positive til tiltaket, men påpeker at det blir store skjæringer i fjell. Disse må sikres slik at de
ikke forringer bokvalitet og verdien av grøntområdene for boområdet og skole/barnehage.

Påpeker også at det bør vurderes en felles trasé med sykkelveg fra Verket Moss og overgang
over Mosseelva på samme bru.
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Kommentar:

Traséen kobles sammen med foreslått sykkelveg til Verket og går over Mosseelva på samme

brutrase. Skjæringstoppene skal vurderes avrundet hvis gjennomførbart, og det kan være

aktuelt med vegetasjonslommer langs skjæringen av hensyn til estetikk. Toppen av

skjæringen skal sikres, slik at det ikke er mulig å dette ned fra kanten.
Fylkesmannen i Østfold, datert 15.01.2015:

Er positive til tiltaket og gir generelle innspill til planutarbeidelsen. Følgende temaer trekkes
frem som er spesielt viktige i det aktuelle planområdet:
•

Barn og unge, medvirkning og levekår (viser til temaveileder T-1513, rundskriv T2/08 og RPR-Barn og unge)

•
•
•
•
•

Universell utforming (viser til regjeringens handlingsplan)

Grønnstruktur (viser til DN-håndbok 23)

Naturmangfold (viser til naturmangfoldloven §§ 8-12)

Samfunnssikkerhet

Kartframstilling (viser til MDs veileder til forskriften)

Kommentar:

Planforslaget anses utformet i tråd med rådene fra Fylkesmannen.
Østfold fylkeskommune, datert 05.01.2015:

De er svært positive til at planlegges tilbud for myke trafikanter på strekningen. Påpeker at
planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Ønsker også spesiell vekting av
følgende tema ved utarbeiding av planen:
•

Trafikkforhold (trafikksikker gang- og sykkelveg, dersom kryssing av bilveg med stor

trafikk og/eller høy hastighet anbefales planskilt kryssing. Utformingen må motivere
til bruk og være tilpasset bebyggelse og skoleveg)

•

Kollektivtrafikk (det bør avklares om det er aktuelt å anlegge busslomme på

•

Barn og unge (viser til RPR for Barn og unge)

strekningen)

•

Hensyn til natur- og landskapsverdier (tilpasning til landskapet, hvordan håndteres

skjæringer og fjernvirkning? Viser til estetikkveileder for Østfold.)
•

Grønnstruktur (bevaring av eksisterende og evt. innføring av ny vegetasjon som
knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet)

•

Universell utforming (viser til MDs veileder samt Kommunalteknisk forenings hefta
"Universell utforming og reguleringsbestemmelser")

•
•

Jordvern (minst mulig bruk av dyrket mark og hensyn til kulturlandskapet)

Hensynet til kulturminner (påpeker at området må registreres og at det er sannsynlig
at det finnes ikke-registrerte steinalderboplasser i skogsområdene.)

•
•
•

Risiko- og sårbarhet (viser til plan- og bygningslovens §4-3)

Støy (viser til MDs veileder T-1442-2012)

Planfremstilling (viser til MDs veileder samt "Plankartsiden")

8

Planbeskrivelse - Detaljregulering for Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg

Kommentar:

Etter befaring av arkeolog i juni 2015 ble varsel om behovet for arkeologiske undersøkelser
trukket tilbake. Planforslaget anses utformet i tråd med rådene fra fylkeskommunen.
NVE, datert 27.01.2015:

Ønsker spesiell vekting av følgende tema ved utarbeiding av planen:
•
•

Flomfare (skal avmerkes i plankartet)

Inngrep i eller langsmed vassdrag (viser til vannressurslovens bestemmelser ang.
inngrep i vassdrag og kantsoner til vassdrag)

•

Områder med marine avsetninger – kvikkleire (viser til NVEs retningslinjer 2/2011

Flaum- og skredfare i arealplanar”)

•

Høyspentlinje (skal vises i plankartet med hensynssone)

Kommentar:

Flom ansees som uproblematisk da vannstanden i Mosseelva reguleres med demning. Brua
er prosjektert med høyder som går klar av 200 års flom. Høyspentlinjene vises som
hensynssoner i plankartet. Planforslaget anses utformet i tråd med NVE sine råd.
Kjell J Johansen, datert 22.01.2015:

Negativ til Statens ressursbruk ang. ny gang- og sykkelveg på denne strekningen.

Ingen kommentar.
Hafslund Nett, datert 23.01.2015:

Gir noen generelle retningslinjer til eksisterende og nye anlegg.

Kommentar:

Planforslaget anses utformet i tråd med Hafslund Nett sine råd.

1.4

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn ble gjennomført i perioden 11.03.2016-29.04.2016. Statens vegvesen

mottok 8 innspill etter offentlig ettersyn. Merknadene i sin helhet ligger vedlagt som vedlegg

Innkommende merknader – offentlig ettersyn. En oppsummering av merknadene samt svar
til merknaden ligger også vedlagt, Sammendrag av innspill etter offentlig ettersyn.
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2

Planstatus og rammebetingelser

2.1

Overordnede planer

Fylkeskommunale planer

Hovedmålene i fylkesplan for Østfold (Østfold mot 2050) er levekår og folkehelse,

verdiskapning og miljø. I gjennomføring av fylkesplanen for Østfold er kompetanseutvikling,

fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioritert. I plankartet

for fylkesplanen ligger planområdet innenfor eksisterende tettbebyggelse.

Planen gir en generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer for energiog arealbruk, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og kvalitet i

byggeområder, universell utforming, kriminalitetsforebygging, vern av landskaps-, natur- og

kulturmiljøverdier, senterstruktur og lokalsamfunn, samt effektiv arealutnyttelse, funksjonell
lokalisering, fortetting og transformasjon, næringsområder, kjøpesenter og kollektiv.

Avslutningsvis omfatter også retningslinjene vegforhold, inkludert parkering og gang- og
sykkelveger.

Kommuneplan for Moss kommune 2011-2022

I kommuneplanen for Moss kommune foreligger det et felles plangrunnlag for

Mosseregionen i tillegg til en egen del kun for Moss kommune. I det felles plangrunnlaget

foreligger det strategi for: levekår og helse, verdiskaping og kompetanse, miljø og energi,
samt arealdisponering og infrastruktur (areal og transportpolitikk).

Under kapittel "2.10 Fremme en energi- og klimatilpasset samfunnsutvikling" fremkommer

planens ambisjon om at byen skal være klimanøytral innen 2020 " Det betinger bred innsats
på en rekke områder. Utfordringene er særlig store i forhold til utslipp fra mobile kilder, og

utvikling av et miljøvennlig transportsystem vil kreve stor oppmerksomhet i det oppfølgende
plan- og utviklingsarbeid.

I del 2 av kommuneplanen kommer det inn mere spesifikke tiltak for Moss kommune. Også
her vektlegges samordnet areal- og samferdselsplanlegging. Kommunen planlegger for en

videreutvikling av Kambo som "boligaksen» og en "næringsakse" øst for Mosseporten. Dette
betyr at begge disse områdene vil ha en tilknytning til sentrum via Tigerplassen. I kap. " 2.4
2 Utvikling av et godt kollektiv og gode gang – og sykkelmuligheter" vises det til

Vegvesenets arbeid med plan for hovedvegnett for sykkeltrafikk i byområdet Moss og Rygge.

Kommunedelplan sentrum, «Sentrumsplanen» vedtatt 15.06.2015

I møte 17.12.2002 vedtok Moss bystyre: «Kommunedelplanen for sentrum datert

12.12.2001 med utfyllende bestemmelser vedtas som grunnlag for utviklingen av Moss
sentrum i perioden 2002-2012. Planen skal rulleres hvert 4. år. Moss kommune har

utarbeidet ny sentrumsplan for Moss. Viktige områder i sentrumsplanen er Moss Havn,
Verket og sentrumskjernen.
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Figur 1 Kommunedelplan Sentrumsplanen i Moss
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Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge

Formålet med Sykkelplan for Moss og Rygge er å utarbeidet en overordnet plan for videre
utvikling av et framtidig hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge nord. I planarbeidet

fremkommer det: "Hovedformålet for denne planen er hverdagssyklister og skoleelever som

benytter sykkel til arbeids- og skolereiser utgjør et naturlig utgangspunkt for planlegging av

sykkeltraseer. Dette er reiser der syklister ønsker å komme raskt fram, gjerne langs en fast
trase. Det er også for disse reiseformålene at det er størst potensial for å øke både antall

sykkelturer og andelen av alle reiser som blir utført med sykkel". Ovennevnte knyttes også
opp mot nasjonale mål om at sykkeltrafikken skal utgjøre 8 %, i byer skal sykkeltrafikken
dobles og 80% av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.
Planen baseres på følgende overordnede føringer:
•
•

Sykkelbruk økes gjennom etablering av gode, raske og trygge traseer.

Løsningene som velges skal gi mest mulig trafikksikre traseer, slik at ulykkesrisikoen
reduseres maksimalt.

•

Et hovednett for sykkeltrafikk skal være sammenhengende. Der det er mulig, skal
lokale sykkelveger knyttes til hovednettet på en god måte.

•

Planen skal utgjøre et hensiktsmessig grunnlag for prioritering av tiltak og videre
detaljplanlegging og gjennomføring.

Planområdet for rv. 19 gang- og sykkelveg ligger innenfor Rute 6 Moss sentrum – Våler

grense s. 36. Her framkommer dagens - standard og fremtidig standard på delstrekninger.

Figur 2 Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge – Sykkelruter.

2.2

Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner

2011329 Sponvika vedtatt 20.06.2011.

Sponvika er en reguleringsplan for et fremtidig boligfelt. Planen har lagt opp til å bevare

eksisterende grøntareal som en buffer mellom rv. 19 og fremtidig boligbebyggelse. Nord i
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planområdet er det regulert inn offentlig tjenesteyting. Det er regulert inn en gang-

/sykkelveg fra boligfeltet frem til skateparken. Gang- og sykkelvegen er ikke påbegynt i dag.

Det forutsettes at denne traseen kobler seg på hovedtraseen langs rv. 19 og at den dermed
ikke blir førende for trasevalg i denne planen.

253 Verket skole og barnehage 28.08.1997

Verket skole og barnehage er en eldre reguleringsplan som tilrettelegger for offentlig skole
og barnehagearealer, samt intern vegstruktur. Planen består av offentlig bygg –
undervisning, samt vegformål.

275 Mosseskogen – omr. mellom Osloveien, Krapfossveien og Nøkkeveien.
Vedtatt 18.09.2000.

Mosseskogen er en eldre reguleringsplan som tilrettelegger for næringsdrift.

Næringsformålene følger i stor grad bebyggelsen og resten av arealet er avsatt til felles
avkjørsel og felles parkeringsareal.

92 – Tigerplassen – omr. mellom Osloveien, Krapfossveien og Nøkkeveien.
Vedtatt 05.11.1973

Planen er en eldre reguleringsplan og har kun bensinstasjon som formål.

36A – Innfartsvei Tigerplassen – Myra, krysset Osloveien – Krapfossveien.
Vedtatt 12.03.1963

Planen er en eldre reguleringsplan for rv. 19. Den tar med seg området for vegkrysset ved

munningen av Mosseporten på bysiden. Formålene i planen er kjøreveg og annen veigrunn.

2.3

Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (SPR2014)

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er å

oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene
og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og
transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle

bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.

Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel og gange som transportform,
effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport, samt
universell utforming og tilgjengelighet for alle.
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Forskrift om konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og det er kommet til
følgende konklusjon:

Planer som alltid skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredning fremgår av § 2 i
forskriften. Blant punktene i § 2 er det kun bokstav e og f som er relevante å vurdere.
Tiltaket må dermed vurderes opp mot vedlegg I og II.

Planen faller ikke under noen av kategoriene i vedlegg I eller II.
Videre angir § 3 i forskriften hvilke planer som skal vurderes nærmere. Tiltaket faller ikke
under noen av punktene i §3.

Konklusjonen er dermed at planen ikke utløser plikt om konsekvensutredning.
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3

Planområdet og dagens situasjon

Figur 3 Oversiktskart med planområdet - Google map

Planområdet er markert med rød sirkel på kartet i figur 3. Sykkelvegen skal legges nord/øst
for Moss by, langsmed innfartsveien fra krysset med fylkesveg 311, og videre inn til

sentrum. Hele planområdet utgjør vestsiden av vegtraseen til rv. 19 mellom Tigerplassen og
Noreløkka og i Moss kommune. Planområdet avgrenses i sør ved Noreløkka i rundkjøringen
mellom rv. 19, fv. 119 og Abels Gate.

3.1

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Beskrivelsen av planområdet er delt inn etter funksjon og fysisk utforming av dagens
situasjon.

Tigerplassen ligger nord i planområdet og er knyttet til rundkjøringen ved

Oslovegen/Krapfossveien. Planområdet er avgrenset i nord ved denne rundkjøringen.
Arealene rundt planområdet er sterkt preget av kryssområdet for av- og påkjøring til

riksvegen (se figur 4).
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Figur 4 Strekningen Tigerplassen til Verket skole – Google map

Figur 5 Strekningen fra Verket skole til Mosseelva – Google map
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Videre strekker planområdet seg gjennom et friluftsområde. Østsiden av vegen har en

opparbeidet bred turveg. Terrenget på vestsiden fremstår som ikke tilrettelagt turterreng,
det finnes en traktorveg som fører ned til Sponvika i dette området. Området er et viktig
rekreasjonsområde i nærmiljøet (se figur 5).

Figur 6 Strekningen Mosseelva til Myra innfartsparkering – Google map

Traseen legges i bru over Mosseelva og videre langs skateparken og innfartsparkeringen til

byen. Det er en gangforbindelse under riksvegbrua mellom innfartsparkeringen på vestsiden
av riksvegen og idrettshallen (Mossehallen) med parkanlegget (Nesparken) på østsiden. Det
finnes også en smal tursti langs Mosseelva forbi skateparken (se figur 6).
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Figur 7 Noreløkka - Google map

Rundkjøringen ved Noreløkka ligger i overgangen mellom bybebyggelsen og boligområdene
nær Moss by. Riksvegen skiller også Moss by fra parkområdene i Nesparken. Planområdet

omfatter deler av bensinstasjonsområdet nord/vest for rundkjøringen. Noreløkka er markert
med rød sirkel på figur 7.

3.2

Stedets karakter og estetikk

Planområdet kan deles i tre strekninger:
1. Området ved Tigerplassen, fra planavgrensningen i nord til ca. profil 450, har et
vegsystem med motorvegpreg. Dette, sammen med bebyggelse uten en klar

retningsstruktur, gjør området svært utflytende. Det er næringsområder på begge sider av
rv. 19, omgitt av boligbebyggelse.

2. Den midtre delen av traseen, fra ca. profil 450 til profil 1300, går gjennom et
naturområde med skog på begge sider. Fjellskjæringene langs riksvegen og

høyspentmastene er dominerende landskapselement. Riksvegen er rettlinjet og delområdet
har motorvegpreg også på denne strekningen.

3. Området ved Noreløkka, Myra og Mossehallen (med deler av Nesparken), fra ca. profil

1 300 til planavgrensningen i sør, domineres av trafikkarealer og store bygg.

Sentrumsbebyggelsen starter ved Noreløkka, hovedsakelig med kontorbygg og med noen
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butikker. Grøntarealer og trerekker langs vegsystemet utgjør viktige buffere mot

sidearelene. Parkområdet Vansjø/Nesparken på østsiden av rv. 19 er en kontrast til
vegarealet og kryssområde med bensinstasjon i sør og vest.

3.3

Landskap og vegetasjon

Tigerplassen er et område med forholdsvis store næringslokaler og mye trafikk. Plassen

ligger i ytterkanten av et boligområde. Det er lite vegetasjon i området. Riksvegen ligger på
et høyere nivå enn næringsområdet og boligområdet frem til Verket skole. Ved skolens

parkeringsplass avsluttes bebyggelsen og naturterrenget overtar med mye fjell i dagen.
Riksvegen går i skjæring fra Verket skole i nord nesten helt fram til Mosseelva i sør.
Naturterrenget er kupert og forholdsvis tett vegetert med blandet skog. På motsatt

elvebredd, Myra, er det et populært skateanlegg og opparbeidet areal med prydbusker, trær
og gressplen.

Parkeringsplassen er omkranset av plenarealer og parkeringsrekkene er adskilt med
trerekker. Terrenget faller fra parkeringsplassen ned mot Mosseelva. Det er en
turvegforbindelse fra skaterampen som dukker ned under riksvegbrua mot

Mossehallen/Nesparken i dette området, og overgangen fra plen til naturterrenget går ved
landkaret. Der elva er på det smaleste står det igjen rester etter en gammel
damkonstruksjon.

Noreløkka er et trafikknutepunkt i utkanten av sentrum. Asfalterte flater dominerer, det

finnes flere kjørefelt i hver retning samt bensinstasjon og kollektivholdeplass. Noreløkka

fremstår likevel ganske frodig, med rabatter bestående av både trær og busker. Nesparken

med høye trær og stor vannflate er en kontrast til trafikknutepunktet ved bensinstasjonen på
Noreløkka.

3.4

Kulturminner og kulturmiljø

Arkeologer fra Østfold fylkeskommune har vært på befaring og gjort prøvestikk i

planområdet. Området viste seg å være svært forsøplet gjennom dumping av jordmasser og

teglstein. Arkeolog har konkludert med at det ikke foreligger behov for nærmere registrering
forutsatt at plangrensen ikke endres i forhold til det som foreligger.

3.5

Naturverdier

I arbeidet med plan for ytre miljø er det gjort en overordnet vurdering av hvilke miljøtema

som kan være relevant i dette prosjektet. Begrepet naturmiljø omfatter også naturtyper som
kan utgjøre viktige leveområder for et utvalg av arter. I vurderingen av naturmiljøet er det
brukt informasjon fra den nasjonale databasen over forekomst av arter i Norge,
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www.artsdatabanken.no. Planbeskrivelsen omtaler de artene som kan komme til å trenge
avbøtende tiltak. Øvrig naturverdier fremgår av YM-planen.

Det viktigste naturmiljøet i planarbeidet er Mossevassdraget med eventuelle forekomster av

flora og fauna som kan bli berørt av tiltaket, jf. Verneplan Mossevassdraget. Mosseelva er
også angitt som en Viktig naturtype.

Park- og naturområdet Nesparken ligger inntil rv. 19. Skogsområdet mellom Verket i vest og

Vansjø i øst gjennomskjæres av riksvegen.
Rødlistede arter

Forekomst av krabbekløver ble registrert på plenen mellom rv. 19 og parkeringsplassen på
Myra i september 2000. Arten er kategorisert som rødlistet, dvs. nær truet. Planlagt

sykkeltrase går gjennom området hvor denne arten er registrert. I vassdraget fra Vansjø og

ut i Oslofjorden er det registeret Toppdykker (Podiceps cristatus). Fuglearten er definert som
nær truet på miljolare.no.
Svartelistede arter

Det er registrert en rekke forekomster av uønskede/svartelistede arter langs den foreslåtte
traseen. Artene forekommer i hovedsak langs eksisterende rv. 19. Av arter som er
svartelistet, er det registrert Kanadagullris, Kjempebjørnekjeks og Parkslirekne.
Dominerende art er Kanadagullris.

3.6

Rekreasjonsverdi og –bruk

Nesparken og Mossehallen er et av de viktigste rekreasjonsområdene i Moss. Området er en
kombinasjon av park og naturområde, både tilrettelagt for aktivitet og med mer urørte
naturområder. Det er både tett vegetasjon og åpne gress- og vannflater. Disse

kombinasjonene gjør området til en spesiell kvalitet for Moss. Selv om området ligger litt

utenfor sentrum ligger det i skjæringspunktet mellom mange av de største boligområdene
og sentrum, og det fungerer også som viktig gang- og sykkelakse mellom disse
boligområdene og sentrum.

På motsatt side av riksvegen ligger skogspartiet som strekker seg ned til Verket. Dette

skogspartiet har i dag markerte barrierer i Mosseelva og fjellskjæringene langs riksvegen.

Skogsområdet har lokal verdi som turterreng for de nærliggende boligene og Verket skole.

3.7

Vegforhold

Kjøreveg

Rv. 19 er en av de to innfartsvegene fra E6 til Moss sentrum. Etter Mosseporten har vegen to
avkjøringer før den når Noreløkka. Fra Noreløkka fortsetter rv. 19 gjennom Moss by, ned til
fergeforbindelsen med Horten.
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Figur 8 Vegsystemet - Google map

Første avkjøringen er et toplanskryss som leder til Tigerplassen, næringsområdet som

bygges ut ved Tykkemyr og boligfeltene på begge sider av riksvegen. Tilgjengeligheten for
myke trafikanter er dårlig tilrettelagt i dette krysset. Neste kryss før rundkjøringen ved
Noreløkka er avkjøringen til parkeringen på Myra og Mossehallen.
Parkering

Parkeringsplassen på Myra har stor betydning for Mossehallen/Nesparken og det nordøstlige

sentrumsområdet, og har en betydelig kapasitet med ca. 250 – 280 parkeringsplasser.
Gang- og sykkelveg

I rapporten hovednett for sykkeltrafikk for Moss og Rygge er det utarbeidet en oversikt over
eksisterende sykkelnett (markert med blå strek i figur 9).

Myke trafikanter krysser riksvegen via en undergang som forbinder parkeringsplassen på

Myra med Mossehallen og Nesparken. Stien som går forbi skateparken og videre under rv.
19 til Nesparken er også en krysningsmulighet.

Det er flere overgangsfelt for fotgjengere ved rundkjøringen ved Noreløkka. Likevel kan rv.

19 fremstå som en barriere. Vegen er bred og har en ÅDT på ca. 25 000 kjøretøy. Av disse er
9 % lange kjøretøy, som eksempelvis godstransport.
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Figur 9 Planområdet i forhold til sykkelnettverk - Hovednett for sykkeltrafikk for Moss og Rygge

3.8

Sosial infrastruktur – målpunkter

Figur 10 Planområdet i forhold til målpunkt - Hovednett for sykkeltrafikk for Moss og Rygge
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Av kartillustrasjonen i figur 10 fremkommer det at planområdet ligger i krysningspunktet
mellom de sosiale knutepunktene knyttet til bolig, næring og sentrum.

Nesparken og Mossehallen, med svømmebasseng og idrettshall, er en viktig aktivitets- og

møteplass i Moss. Dette området ligger i umiddelbar nærhet til planområdet, og gående og
syklende fra sentrum må krysse rv. 19 for å benytte seg av dette tilbudet.

Verket skole ligger tett inn mot planområdet, og har atkomst fra Osloveien vest for området.

3.9

Universell tilgjengelighet

Atkomsten på tvers av planområdet fungerer tilfredsstillende fra Myra til Mossehallen/

Nesparken med gode stigningsforhold til undergangen og videre inn i parken. Det er ingen
annen tilrettelagt kryssing av riksvegen.

Eksisterende gang-/sykkelforbindelser på hver sin side av riksvegen har klare begrensninger

for personer med nedsatt funksjonsevne. Traseen på østsiden av riksvegen fra Nesparken

mot Tigerplassen har brattere partier enn 1:10, mens forbindelsen på vestsiden via Verket
langs Osloveien er mindre bratt, men på deler av strekningen er det ikke separering av

gående og kjørende. I tillegg har denne vegen mange sideveger og atkomster som krysser
gang- og sykkelvegen.

Bussholdeplassene ved Noreløkka er ikke tilrettelagt etter prinsippene om universell
utforming.

3.10

Grunnforhold

Området består for det meste av grusig sand med noen lommer av siltig sand og ensgradert
fin sand. De utførte grunnundersøkelsene konkluderer med at det er liten sannsynlighet for

at løsmassene vil bestå av bløt leire. Totalsonderingene viser at dybden til berg varierer

mellom ca. 1 til 16 m i undersøkelsesområdet. Dybden til berg anses å være liten i denne
sammenhengen. Lømassene ansees som relativt faste. Grunnforholdene er gunstige for å
etablere gang- og sykkelvegen.

3.11

Støyforhold

I følge støyrapporten gir dagens situasjon for høye støyverdier for boligene på følgende

eiendommer: 3/1587, 3/1588, 3/1584, 2/537, 2/2379, 2/558, 2/561, 2/2719, 2/560,

3/2719. For høye støyverdier defineres som støy over Lden=65dB, grenseverdien for rød

støysone. Det er planlagt oppført en støyskjerm ved påkjøringsrampen fra Tigerplassen, som

erstatning og forlengelse av eksisterende skjerm.
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Eiendom 3/1587 er regulert innløst, delvis grunnet at boligen kommer i konflikt med tiltaket
og delvis fordi det ikke ville vært mulig å støyskjerme boligen tilfredsstillende.
Støyforholdene og vurderingene rundt dette, er omtalt i egen støyrapport.

3.12

Næring

Ved Noreløkka er det servicenæringer med bensinstasjoner og noe butikker som ligger

tettest opp til traseen. Fra dette området er det også kort avstand til det nordvestre del av
sentrum ned til Kongensgate.

Fra parkeringen ved Myra og videre mot nordvest, er det skog og ingen næringsvirksomhet.
På østsiden av vegen er det næringsvirksomhet fra Hansen Protection og videre mot de nye
næringsbyggene ved Tykkemyr (Moss brannstasjon).

Ved Tigerplassen er det noen butikker og en bensinstasjon. Krysset ved Tigerplassen er også
et knutepunkt for næringsområdene ved Kambo, Mosseporten, Solgård skog og Krapfoss.

3.13

Forurensning

I vurderingen av forurenset grunn er det lagt til grunn opplysninger fra den nasjonale

grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet. I tillegg har Moss kommune utarbeidet et

aktsomhetskart som viser områder hvor det er grunn til å være varsom mht. forurensninger i
grunnen. Den planlagte traseen vil berøre deler av områder hvor det er registrert forurenset
grunn, blant annet parkeringsplassen på Myra. Det er også grunn til å tro at massene i
områdene nærmest rv. 19 kan være forurenset.
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4

Planforslaget

Planen omfatter arealer på 62 daa. Arealet består både av tiltaket og midlertidig rigg- og

anleggsområder. Gang- og sykkelvegen er ca. 1 550 m lang og skal fungere som

sykkelinnfart til Moss, som en del av hovednettet for sykkeltrafikk i Moss og Rygge.

Sykkelvegen skal også inngå som et ledd i et sammenhengende sykkelvegnett langs E6.

4.1

Alternativvurderinger

I arbeidet med lokalisering av gang- og sykkelvegen startet planarbeidet med et idéseminar.
Representanter fra Moss kommune, Statens vegvesen og plankonsulent COWI var samlet for

å finne fram til mulige alternative løsninger. Idéseminaret er dokumentert i en egen rapport.
I den videre planprosessen viste det seg at dette ble et nyttig hjelpemiddel for å få fram et
bredt spekter av muligheter, og samtidig skape en felles forståelse for utfordringene i
planarbeidet.

Etter idéseminaret ble det satt i gang et skisseplanarbeid som skulle konkretisere idéene
videre til et skisseprosjekt. I dette arbeidet framkommer det at alternativ 1 (utvidelse av

fjellskjæring langs rv. 19) og 2 (forskyving av riksvegen mot øst for å gi plass til gang- og

sykkelveg) ble anbefalt å legges til grunn for det videre arbeidet.

Tidlig i prosessen har også alternativer øst (Nesparken) og vest (Verket) for riksvegen vært
vurdert. Alternativene ble forkastet da de ikke tilfredsstilte målet tiltaket, om å gi

syklister/myke trafikanter en effektiv trasé langs rv. 19 og som en del av sykkelrute E6.
Vegvesenets beslutning av alternativ 1 danner utgangspunkt for det videre planarbeid.

4.2

Planlagt arealbruk og reguleringsformål.

Tabellen under viser reguleringsplanens fordeling av arealbruk:
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Formål

Benevnelse

Areal

Veg

o_SV (2010)

2,4 daa

Gang- og sykkelveg

o_SGS (2015)

8,23 daa

Annen veggrunn - tekniske anlegg

o_SVT (2018)

0,08 daa

Annen veggrunn – grøntareal

O_SVG (2019)

24,64 daa

Kollektivholdeplass

o_SKH (2073)

0,1 daa

o_GTD (3031)

0,1 daa

Frisiktsone

H140

0,05 daa

Høyspenningsanlegg

H370

3,08 daa

Gjeldene reguleringsplan skal fortsatt gjelde

PLANID_

24,83

Rigg- og anleggsområde

#1

26,66 daa

Bestemmelsesområde

#2

2,77 daa

Samferdsel

Grønnstruktur
Turveg
Hensynsoner

Bestemmelsesområde

4.3

Beskrivelse av tiltaket

Traseen skal i hovedsak bli en 5 meter bred gang- og sykkelveg. Traseen gir både mulighet

for adskilt sykkelveg med fortau og en samlet gang- og sykkelveg. Fordeling av areal

mellom gående og syklende avgjøres ved byggeplanfase. Ved Noreløkka opp til undergangen
til Mossehallen/Nesparken og ved Tigerplassen mot plangrensen er gang– og sykkelvegen i
bredde og utforming tilpasset eksisterende situasjon. Planbeskrivelsen følger retningen fra
Tigerplassen til Noreløkka.

Mellom gang-/sykkelvegen og plassen foran gnr./bnr. 3/1167 (Tigerpizza) er det foreslått

en rabatt som kan beplantes. Illustrasjonen under viser rabatten som foreslås beplantet
(beplantning er ikke vist på illustrasjonen). Beplantning med lave busker eller trær vil
stramme opp området som i dag fremstår noe utflytende.

Figur 11 Snitt ved Tigerplassen. Rabatten foreslås beplantet med busker eller trær.
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Gang-/sykkelvegetableringen medfører skjæring i den lille kollen ved Tigerpizza, og det

etableres en mur (ca. 175 meter lang og opptil 2.5 meter høy) ved REMA/Utleiekompaniet
(gnr., bnr. 3/2/1284 og 3/1273). For å få plass til mur og gang- og sykkelveg blir arealet

mellom rampene og Utleiekompaniet redusert. Internveg for Utleiekompaniet flyttes slik at
den blir liggende langs muren.

Det opparbeides en "snarveg" mellom gang-/sykkelvegen og Storenga, ved

parkeringsplassen til Verket skole, profil 350. Rigg- og anleggsområdet for denne traséen

berører en boligeiendom innerst i Storenga. En hagebod rives for å sikre tilstrekkelig plass til

denne gang- og sykkelvegen.

Eksisterende støyskjerm for bebyggelsen ved Storenga/Nøkkeveien skal byttes ut. Den nye
skjermens høyde er planlagt til 2,5 meter over rampen opp til rv. 19. Det skal vurderes
videre i byggeplan om skjermens høyde kan reduseres. Det skal benyttes materialer,
elementer og farger som bidrar til å redusere den visuelle (opplevde) høyden på

støyskjermen. Materialbruken og endelig utforming av støyskjermen avgjøres i byggeplan.

Figur 12 Snitt støyskjerm og støttemur

Fra profil ca. 480 går gang- og sykkelvegen inn i en lang og høy skjæring, med varierende

høyde fra 2-17 meter fram til profil ca. 840. Dette er noe høyere enn dagens skjæring. Langs

gang- og sykkelvegen er det satt av 12 meter til permanent erverv, slik at det er mulig å

gjøre tiltak for å tilpasse skjæringstoppen bedre til landskapet. Utenfor denne sonen er det
regulert inn et 20 meter bredt rigg- og anleggsområde. Skjæringen er prosjektert med
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helning 5:1, tilsvarende dagens skjæringshelning. Det skal ikke stå igjen overheng i

skjæringstoppen, og bruddkanten skal om mulig avrundes. For å myke opp inntrykket av

skjæringsveggen er det ønskelig at det legges det inn vegetasjonslommer ved to partiet der
berget er naturlig lavere.

Figur 113 Snitt ved fjellskjæringen

Figur 14 Lengdesnitt av fjellskjæring

Figur 15 Tverrsnitt av vegetasjonslomme

Sør for den lange bergskjæringen svinger gang-/sykkelvegen vekk fra riksvegen og inn i et

naturterreng der det er et søkk som er avsatt til fylling av overskuddsmasser (permanent

massedeponi). Fyllingen skal arronderes slik at den fremstår med en naturlig

terrengoverflate, gjerne litt kupert. O-tegningene viser hvordan en slik oppfylling vil kunne

bli på sikt etter at vegetasjon er etablert. Deponiområdet er vist som bestemmelsesområde
#2 på plankartet. Vegens sideareal gjennom skog skal reetableres med tilbakelegging av

toppmasser (naturlig revegetering) for at det på sikt skal kunne reetableres skog her.
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Figur 16 Prinsippsnitt av området som kan benyttes for permanent oppfylling av overskuddsmasser

Mosseelva skal krysses med bru vest for rv. 19. Brukryssingen er lagt ved et tidligere

damfundament, der elvebredden er på det smaleste. Det må sannsynligvis etableres en liten

fylling ut i elva ved søndre elvebredd for å få plass til landkaret. NVE anbefaler å unngå all

utfylling i vassdrag. Hvis en utfylling allikevel ikke er til å unngå skal det påses at det ikke
fører til uheldige vassdragstekniske konsekvenser som flomfare, endringer i erosjon,

konsekvenser for miljøinteresser og generelt allmennyttige interesser. Byggeplan for en

eventuell utfylling i Mosseelva skal sendes NVE til gjennomsyn og godkjenning før tiltaket
gjennomføres. En eventuell utfyllingen skal utformes slik at den harmonerer med
omgivelsene.

I overgang mellom bru og terreng kan det vurderes å etablere mur for å få en presis

overgang mellom tiltaket og naturlig vegetasjon, samt for å bevare mest mulig av den

naturlige elvekanten. Det er i denne beskrivelsen vist to alternative brutyper; skråkabelbru
og buebru. Det kan allikevel bli aktuelt med en tredje brutype, som vil være en enkel bru

uten overliggende bæring og med søyler i Mosseelva/Vansjø, på lik linje med kjørebru.

Figur 17 Kabelbru sett fra øst
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Figur 18 Kabelbru sett fra skateparken

Figur 19 Kabelbru sett fra nord
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Figur 20 Buebru sett fra skateparken

Figur 12 Buebru sett fra øst
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Figur 22 Buebru sett fra nord

Materialvalget på brua vil avhenge av brutype. I videre prosjektering skal det legges vekt på
at materialvalg og fargebruk skal harmonere med parsellens øvrige materialbruk og

formspråk. I dette sentrumsnære området er det spesielt viktig med materialer med høy

kvalitet for å gi en god estetisk opplevelse for de som ferdes i området. Brua kan bli et

landemerke for Moss by. Bruk av effektbelysning skal vurderes som et tiltak for å gi god
opplevelsesverdi, samt for å forsterke bruas funksjon som et landemerke.

Det er viktig med et helhetlig formspråk og materialuttrykk for de øvrige konstruksjoner på
strekningen også, deriblant murer. Konstruksjonene skal harmonere med både kultiverte
områder nær sentrum og tilgrensende naturterreng.

Figur 23 Snitt ved Mosseelva og skateparken
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Sør for Mosseelva legges gang-/sykkelvegen i nivå med terrenget langs parkeringsplassen

på Myra. Trærne mellom parkeringsplassen og riksvegen skal i all hovedsak bevares, og det
er foreslått nye trær for videreføring av trerekken. Gang- og sykkelvegen legges inntil

plenarealet langs trærne mot riksvegen, i en slik avstand at trærnes rotsone ikke berøres

mer enn nødvendig. Trær som skal bevares og nye trær skal vises på landskapsplanene (Otegninger).

Figur 24 Snitt ved Myra parkeringsplass

Gang-/sykkelvegen beslaglegger kjøreareal langs ytterkanten av parkeringsplassen på Myra.
Eksisterende turveg til Nesparken krysses i plan. Turvegens trasé skal justeres for å få en

god forbindelse med den nye gang- og sykkelvegen.

Frem til profil 1350 er gang- og sykkelvegen helt uten kryssing med veg. Her krysses gang-

og sykkelvegen av innkjøringen til Myra parkeringsplass/Bjerget. Litt lenger sør krysser

gang- og sykkelvegen Wulfsbergsgate. Begge krysningene er tilrettelagte krysninger der
bilvegen krysses i plan.

Kulverten ved Nesparken, og nedrampingene til denne, berøres ikke. Ny gang- og sykkelveg

tilpasses mot eksisterende trasé.

Ved Noreløkka er gang- og sykkelvegen plassert i nivå med eksisterende terreng. I

forbindelse med at kollektivholdeplassen oppgraderes er det behov for mer areal langs

kollektivholdeplassen. Dette medfører at innkjøringen til bensinstasjonen snevres noe inn,
uten at det går på bekostning av biloppstillingsplassene ved bensinstasjonen.

Oppgraderingen av nordgående bussholdeplass ved Nesparken inkluderer at det skal settes
opp ett ekstra lehus. Det kan bli behov for å fjerne noe vegetasjon for å få plass til dette,
men mest mulig av eksisterende trerekke skal bevares.
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4.4

Tekniske løsninger

Vann og avløp

På strekningen nord for Mosseelva etableres det et nytt ledningssystem for overvann og

drensvann. Det settes hjelpesluk og sandfangskummer i grøften på begge sider av gang- og

sykkelvegen. Nødvendige dreneringsledninger knyttes til nærmeste sandfangskum. På tre

steder kobles langsgående ny overvannsledning til eksisterende stikkrenne under riksveien.
Nær ny bru over Mosseelva slippes vannet i skråningen ned mot elven.

På strekningen syd for Mosseelva blir det ikke nødvendig med noe nytt overvannssystem.

Her bygges gang- og sykkelvegen over eksisterende parkeringsplass. Overvann fra gang- og

sykkelvegen ledes ut til eksisterende sluk på parkeringsplassen.

Ved Wulfsbergs gate blir det nødvendig å høydejustere to kommunale VA-kummer.
Eksisterende ledninger kan bli liggende som de gjør i dag.

For detaljer vedrørende plassering og utforming av vann- og avløpstekniske anlegg,

inkludert overvannshåndtering, vises det til GH-tegninger.
Geoteknikk

Det skal ikke utføres geotekniske tiltak i forbindelse med prosjektet.
Universell utforming

Gang- og sykkelvegen/sykkelveg med fortau og bussholdeplassene skal utformes i tråd med

krav om universell utforming. Dette innebærer bl.a. krav til stigningsforhold, bruk av

ledelinjer og bussvennlig kantstein samt riktig størrelse og utforming av lehus. For å oppnå
god universell utforming må disse forholdene også følges opp nærmere i
byggeplanprosjekteringen.
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5

Konsekvenser av planforslaget

5.1

Landskap og stedets karakter

I planbeskrivelsen fremkommer de landskapsendringer som forutsettes utført som en del av
prosjektet. I denne steds- og landskapsvurderingen er det derfor fokusert på de litt større

konsekvensene for landskapsbildet og stedskarakteren.
Tigerplassen

Gang- og sykkelveganlegget vil utvide vegrommet i dette området. Støttemuren langs

Oslovegen ligger skjermet mot innsyn fra vest pga. næringsbygget, og muren blir ikke synlig
fra riksvegen.

Støyskjermen vil bli dominerende i området. Støyskjermen kan bli 2,5 m høy, med

utgangspunkt i rampens (rv. 19) overkant. Støyskjermens materialvalg, konstruksjonstype og
fargebruk vil visuelt påvirke skjermens visuelle (opplevde) høyde. En god utforming av

detaljene i byggkonstruksjonen er derfor viktige for å redusere skjermens barrierevirkning

og for å gi en god opplevelsesverdi for de som ferdes på strekningen. Dette skal følges opp i
byggeplanfasen.

Skogspartiet langs eksisterende fjellskjæring fram til Mosseelva

Tiltaket medfører en utvidelse av eksisterende fjellskjæring. Fjellskjæringens visflate vil i

noen partier bli større, mens den i andre partier blir uendret i forhold til dagens situasjon. En
ny fjellskjæring vil med sine lyse snittflater eksponeres i landskapet. Tiltaket vil derfor i en

fase etter ferdig anlegg eksponeres mer i landskapet (mot Nesparken), men eksponeringen
vil etter noen år reduseres og ikke oppleves vesentlig annerledes enn i dag. Skjæringens
helning (forslag 5:1), vegetasjonsrydding på skjæringstoppen og eventuelt avrunding av
skjæringstoppen vil bidra til å dempe inntrykket av skjæringen. Etablering av
vegetasjonslommer vil også bidra til å dempe inntrykket av skjæringen.

Gang- og sykkelvegen gjør skogsarealet oppe på fjellskjæringen, mot Verket, noe mer

tilgjengelig, men utvidelsen av veganlegget vil også medføre at skogspartiet reduseres i

areal. Naturområdet som benyttes som rigg-/anleggsområde vil på sikt reetableres som

skogsarealer og få tilbake tilnærmet samme preg som det har i dag.
Fra Mosselva til Noreløkka

Innenfor denne delstrekningen blir anlegget et underordnet element i bylandskapet. Ny
gangbru kan bli et markert element i landskapet avhengig av utforming. Brua kan bli et
positivt blikkfang i dette området dersom materialbruk og utforming er av høy kvalitet.
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Bevaring og forsterking av trerekkene mellom rv. 19 og hhv. Myra og Nesparken sikrer en
god inndeling av landskapsrom. Trerekkene er også viktige buffere mellom den store
trafikkmengden på riksvegen og de myke trafikantene på gang- og sykkelvegene.

Enkelte parkeringsplasser på Myra vil gå tapt på grunn av tilrettelegging for gang- og

sykkelvegen. Sør for Mosseelva vil landskapsbildet og stedskarakter i liten grad endres.

5.2

Kulturminner og kulturmiljø

Tiltaket får ingen konsekvenser for kjente kulturminner eller kulturmiljø i henhold til
tilbakemelding fra arkeologer fra Østfold fylkeskommune.

5.3

Vassdrag

Dersom det blir behov for tiltak i vassdrag skal tiltaket utredes vassdragsteknisk med tanke
på flom/oppstuving og erosjon før de kan iverksettes. Tiltaket skal gjennomføres så det
unngås tilslamming nedstrøms.

5.4

Naturmangfold

Det er gjennomført ROS-analyse. Det skrives en Ytre miljøplan (YM) for byggefasen, den

inneholder en nærmere beskrivelse av disse temaene og hvordan det tas hensyn til de ulike

temaene i reguleringsarbeidet og i videre i byggeplanfasen av prosjektet.

Av det følgende framgår det at planarbeidet forholder seg til naturmangfoldloven §§ 8-12.
Vurdering mht. Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100):
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)

Opplysningene om artsmangfoldet er hovedsakelig hentet fra artsdatabanken.no. Videre er

det gjort søk i Naturbase.no og NN-handbok 13. Fylkesmannens miljøvernavdeling er

kontaktet i forhold til forekomst av rødlistede og uønskede arter som kan komme i konflikt
med tiltaket. Oversikt over mulig forurenset grunn er hentet fra matrikkelen. Dette ansees
som tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens karakter.
§ 9. (føre-var-prinsippet)

Flere av artsregistreringene er gamle. Tilstand vil derfor vil kartlagt videre i prosessen.

I forbindelse med byggeplanfasen vil det bli gjort en nærmere kartlegging og prøvetaking av
områdene hvor det er mistanke om forurensning av grunnen. På bakgrunn av denne

kartleggingen vil det utarbeides en tiltaksplan som viser hvordan evt. forurensede masser vil
bli håndtert.

Ytterligere risikovurderinger og YM vil være premisser for selve anleggsarbeidet.
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§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

Det er foretatt vurderinger av hvordan tiltaket vil påvirke naturmangfoldet. Disse

vurderingene legger hovedvekt på bestandspopulasjon og hvordan bestanden har utviklet

seg de siste årene. Konklusjonen er at området er egnet for tiltaket. Etter Statens vegvesens
oppfatning har ikke tiltaket negativ effekt på naturmangfoldet.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Aktuelle avbøtende tiltak for rødlisteartene vil fremgå av YM. Fylkesmannen vil være involvert
i valg av avbøtende tiltak. Begrunnelsen for valg av avbøtende tiltak vil også fremgå av YM.
Konsekvensen for rødliste artene vil avhenge av hvilke avbøtende tiltak som blir valgt.

I arbeidet med detaljprosjekteringen og byggeplanfasen vil det gjøres en nærmere vurdering
av avbøtende tiltak for å forebygge mulige negative konsekvenser for naturmangfoldet som
følge av tiltaket og anleggsarbeidene.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

Det skal gjennomføres tiltak i henhold til SVV sin tiltaksplan for bekjempelse av svartelistede

arter, for å hindre spredning av disse.

Utbyggingen skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon ikke ødelegges unødvendig.
Ut fra en samlet vurdering anses reguleringsforslaget å balansere hensynet til

naturmangfoldet opp mot øvrige samfunnsinteresser på en hensiktsmessig måte.

5.5

Veg- og parkeringsforhold

Rv. 19 blir ikke direkte berørt av tiltaket, men vil i stor grad bli påvirket i anleggsperioden.

Det er særlig området langs fjellskjæringa som vil være krevende i den perioden det skal tas
ut store steinmasser.

Lokalvegene og atkomster blir i liten grad påvirket, men ved Nøkkeveien blir vegsystemet
inn til eiendommer berørt.

Noe areal fra innfartsparkeringen ved Myra går tapt for å opparbeide gang- og sykkelvegen.

Ca. 30 parkeringsplasser må fjernes for å gi plass til gang- og sykkelvegen om dagens

kjøremønster beholdes. Antall berørte parkeringsplasser kan reduseres dersom det gjøres
endringer i kjøremønsteret med atkomstveger for å optimalisere plassbruken inne på
parkeringsplassen.

5.6

Gang- og sykkelveg

Tiltaket gir en raskere sykkelatkomst til sentrum. Tiltaket gir også en trafikksikker løsning
med en helt separert gang-/ og sykkelveg fra Tigerplassen til Noreløkka. Kun den siste

strekningen inn mot Noreløkka har atkomstveger som krysser gang- og sykkelvegen, og her
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kan det ligge et potensiale for ulykker mellom gående og syklende (som kan ha stor fart).

Det må derfor vurderes i videre detaljering om gang- og sykkeltrafikken skal adskilles, f.eks.
med nivåforskjell eller rabatt/kantstein.

Traseen vil være en effektiv sykkelrute mellom boligområder og sentrum. Foreslått trasé har
mindre høydeforskjeller enn de alternative sykkeltraseene på hver side av rv. 19. Traseen er
egnet også for andre enn transportsyklisten, men for tursykling vil traseene gjennom
Nesparken og langs Osloveien fremdeles være gode alternativer.

Tiltaket kan få stor betydning for å øke andelen av sykkel som transportmiddel og på den

måten være et viktig virkemiddel for å nå de nasjonale klimamålene. Dette vil være spesielt
effektivt når det er et tidlig steg i arbeidet med å etablere en mer sammenhengende gangsykkelvegforbindelse i hele regionen.

5.7

Barn og unges interesser og rekreasjon

En mer direkte gang– og sykkelveg mellom de store boligområdene, sentrum og skoler vil ha

stor betydning for litt større barn og ungdommer som kan få en trafikksikker forbindelse.
I tillegg vil forbindelse langs en trafikkert kjøreveg medføre en sosial kontroll som bedrer
tryggheten og sikkerheten når det er mørkt.

Planlagt trasé vil bedre tilgjengeligheten over Mosselva og ha betydning for bruken av dette
området. Traseen gjennom Nesparken vil fortsatt kunne benyttes som turveg og alternativ

sykkelveg. Med en vesentlig økning av bruk av sykkel som transportmiddel vil tiltaket med
egen sykkelrute hindre potensielle konflikter mellom sykling i høy fart og turgåere på
gangveiene i Nesparken.

5.8

Universell tilgjengelighet

Gang- og sykkelanlegget og bussholdeplassene skal utformes etter prinsipper for universell

utforming og vil gi økt tilgjengelighet og brukervennlighet for alle.

5.9

Teknisk infrastruktur

Gang- og sykkelvegen vil kunne komme i konflikt med eksisterende høyspentmaster, men

grad av konflikt vil avhenge av type bru som blir valgt. Ved skråkabelbrua må mastene til de
to kryssende høyspentlinjene flyttes litt for å gjøre plass til brukonstruksjonen. Luftlinja må

sannsynligvis legges i bakken.
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5.10

Risiko og sårbarhet

16 hendelser er funnet relevant for ROS-analysen. To av disse (ras og flom) ble luket ut tidlig

i prosessen. 13 hendelser er gradert i risikoanalysen, mens ett tema, "Vibrasjoner/rystelser",
er ikke gradert. Temaet "Vibrasjon/rystelser skal ivaretas av entreprenør i anleggsfasen.
Sprengningsulykke og trafikkulykker med anleggsmaskiner ble vurdert til høy risiko.
Risikomatrise
Konsekvens

Ufarlig

Sannsynlighet

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget

sannsynlig
6.2.1. Skade biologisk mangfold.
6.2.2. Spredning svartelistearter
6.2.3. Grunnforurensning,
eksisterende

6.2.4. Grunnforurensning
anleggsaktivitet.

6.2.5A. Vannforurensning.

Sannsynlig

Lekkasje lagertanker etc.

6.2.5B. Vannforurensning.

Avrenning lager forurenset jord
6.2.6. Skade på kulturminner
6.3.2. Elektriske anlegg,
luftspenn

6.3.1. Skade på infrastruktur i
grunnen

6.2.10.

6.2.7. Luft-

Mindre

forurensning

sannsynlig

6.2.8. Støy

Sprengningsulykker
6.2.11.

Trafikkulykker,

anleggsmaskiner
Lite sannsynlig

Høy risiko
Middels risiko
Lav risiko

Spesifisering/tiltak

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at aktiviteten i planområdet kan være noe

risikopreget mht. trafikkulykker, spesielt i anleggsperioden. Trafikksikkerhetstiltakene som
ligger i planen vil bidra til å redusere det teoretiske risikonivået. Risikoforebyggende tiltak
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for slike hendelser forutsettes ivaretatt av Statens vegvesen. Videre forutsettes at spesielle
forhold knyttet til selve utbyggingen (forurensning, anleggstrafikk, sprengning mm) kan

håndteres gjennom foreliggende regelverk og rutiner.

Under er spesifisert og kommentert hendelser i gul og rød sone. For hendelser i grønn sone,

se kommentarer i ROS-analysen.
Virksomhetsrisiko

Hendelse nr. 6.2.1 Skade på biologisk mangfold

Forekomst av den rødlista arten Krabbekløver. Fare for at forekomsten forsvinner.
Tiltak

Vurdere tiltak for å sikre at forekomsten av Krabbekløver ikke blir ødelagt.
Hendelse nr. 6.2.2 Spredning av svartelistearter

Forekomst av svartelistede arter langs rv. 19. Fare for spredning til nye områder.
Tiltak

Beskrive tiltak for å hindre spredning av svartelistede arter.
Hendelse nr. 6.2.3 Eksisterende grunnforurensning

Fare for eksponering ved opphold i området etter bygging, samt ved håndtering av masser i
anleggsfasen.
Tiltak

Det skal gjennomføres en miljøteknisk kartlegging av områder som antas å ha forurenset
grunn. På bakgrunn av denne kartleggingen skal det utarbeides en tiltaksplan.
Hendelse nr. 6.2.4 Forurensning fra anleggsvirksomhet.

Fare for forurensning av grunnen pga. spill/søl og lekkasjer.
Tiltak

Risikoreduserende tiltak innebærer planlegging av riggområde, sikring av lagringsmåte,
vedlikehold av maskiner, gode rutiner, samt beredskapstiltak. Innarbeides i SHA-plan.
Hendelse nr. 6.2.5 Forurensing av vann

Forurensing av Mosseelva pga. spill/søl og lekkasjer.
Tiltak

Risikoreduserende tiltak innebærer planlegging av riggområde, sikring av lagringsmåte,
vedlikehold av maskiner, gode rutiner, samt beredskapstiltak. Innarbeides i SHA-plan.
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Hendelse nr. 6.2.6 Skade på kulturminner

Ingen kjente kulturminner, men det kan allikevel være ikke avdekkede kulturminner i
planområdet.
Tiltak

Registreringer av kulturminner.
Hendelse nr. 6.2.10 Ulykker ved sprengning

Fare for skade på mennesker i området der sprengning foregår.
Tiltak

Det utarbeides en egen sikkerhetsinstruks som omfatter prosedyrer for varsling og
avsperring ved sprengning.

Hendelse nr. 6.2.11 Trafikkulykker

Trafikkbilde endres. Myke trafikanter, spesielt skolebarn, er utsatt for ulykker.
Tiltak

God informasjon, merking, etablere barrierer.
Forsyningsrisiko
Hendelse nr. 6.3.1 Kabler og ledninger i grunnen

Skade på kabler og ledninger i forbindelse med gravearbeider.
Tiltak

Kartlegging av kabler og ledninger.
Hendelse nr. 6.3.2 Elektriske anlegg, luftspenn

Risiko for utilsiktede og unødvendige strømbrudd.
Tiltak

Avklaring av forhold som kan være til hinder for fremføring av planlagt trasé.

5.11

Grunnforhold

Tiltaket får ikke konsekvenser for grunnforholdene i området.

5.12

Støyforhold

Støyrapporten viser at noen av boligene som allerede er støyutsatt får høyere støyverdier
etter at tiltaket er gjennomført. Da støy fra vegtrafikk overskrider grenseverdiene fra T-

1442/2012, er det vurdert mulige støyreduserende tiltak for disse boligene. Støyrapporten
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anbefaler at eksisterende støyskjerm i nordvest erstattes av en 2,5 meter høy skjerm med

180 m lengde. Denne bør være absorberende mot vegen, slik at det ikke er fare for at

boliger på andre siden av vegen får økt støynivå. Det skal i byggeplanfasen vurderes om
skjermhøyden kan reduseres.

Det vil være 6 boliger med støynivå beregnet til over Lden 65 dB på fasaden hvor det må
utføres detaljerte beregninger i byggeplan for å vurdere om boligene skal ha lokale

skjermingstiltak av uteplass og/eller fasadeisoleringstiltak hvis boligen har støynivå over
Lden 65 dB utendørs på fasaden og samtidig over LpAeq24h 35 dB innendørs støy.

5.13

Næring

Tiltaket berører noen næringseiendommer ved Nøkkeveien. For Nøkkeveien 13 vil kjøre- og
utearealer bli berørt, mens for Osloveien 37 og 87 (bensinstasjon) vil litt av plenarealet bli
berørt.

Planen kan medføre reduksjon i antall parkeringsplasser på Myra. Dette reduserer

parkeringskapasiteten for de nærliggende butikker og besøkende til Mossehallen. Dersom
det gjøres en endring i parkeringssystem og kjøremønster kan det medføre en mindre
reduksjon i parkeringskapasitet.

Bedre tilgjengelighet er positivt for ansatte i nærheten av traseen, og en generell økning av
sykkelbruk reduserer parkeringsbehovet.

5.14

Anleggsperioden

Tiltaket vil ha konsekvenser for de nærmeste omgivelsene i anleggsperioden. De viktigste
konsekvensene er omtalt i det følgende.
Naturmiljø

Anlegget kan potensielt medføre utslipp til Mosseelva i forbindelse med bygging av veg og

bru, samt etablering av permanent massedeponi. Faren for utslipp må derfor så langt det er

mulig elimineres gjennom krav til utførelsesmetoder og sikring av elva i anleggsfasen. Det er
utarbeidet en plan for ytre miljø i reguleringsfasen, den skal videreføres til anleggsfasen for
å sikre at forholdet blir ivaretatt.
Trafikk og framkommelighet

Gang-/sykkelvegen er planlagt nær rv. 19 som har høy trafikk. Riksvegen skal holdes åpen
gjennom anleggsperioden, men korte trafikkstopp i forbindelse med sprenging må
påregnes. Det må videre antas at riksvegens kjørebanebredde må reduseres og at
hastigheten settes ned i anleggsperioden.
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Den eksisterende turvegen på østsiden av rv. 19 blir ikke berørt av anleggsarbeidet.

Bussholdeplassene ved Noreløkka vil periodevis ha en provisorisk utforming, og eventuelt få
en midlertidig plassering et annet sted. Parkeringskapasiteten på Myra og

framkommeligheten i næringsområdet i Nøkkeveien og Tigerplassen reduseres i
anleggsfasen.
Støy og støv

Normal anleggsstøy fra sprenging, pigging, masseflytting, komprimering og eventuelt
spunting vil forekomme under anleggsperioden.

Spredning av støv må påregnes, men søkes redusert så langt det er praktisk mulig.

5.15

Interessemotsetninger

Formålet med planen er å tilrettelegge bedre for myke trafikanter, så sykkel/gange på sikt
kan bli et reelt alternativ til bruk av bil. For denne strekningen har det derfor vært viktig å
vektlegge den mest effektive ruta, som også er en del av sykkelrute 6 i «Hovednett for

sykkeltrafikk i Moss/Rygge». I dagens system kan en turrute gjennom Nesparken, eller

eksisterende vegsystem forbi Verket/gamle Peterson brukes, men disse anses ikke som like
effektive.

Dersom sykkelbruken øker kraftig kan det oppstå interessemotsetninger mellom ulike myke
trafikanter. I byggeplanfasen bør det derfor arbeides videre med separering av gruppene
med myke trafikanter.

Tiltaket vil føre til en reduksjon av antall parkeringsplasser på innfartsparkeringen til Moss.

Målet med gang- og sykkelvegen er å legge til rette for sykkel som transportmiddel. Tiltaket

kan slik sett bidra til å redusere parkeringsbehovet.

5.16

Eiendomsforhold

Tiltaket krever innløsing og rivning av én bolig på eiendom 3/1587.
Eiendommer som blir permanent berørt (utover eiendommer som allerede benyttes til rv. 19
med tilhørende veganlegg): 3/1167, 3/1285, 2/2540, 3/1584, 3/1588, 3/3000, 3/2626,
3/2584, 2/1598, 2/2837, 2/1439.

Eiendommer som blir midlertidig berørt: 3/1167, 3/1285, 3/1273, 3/1584, 3/1588,
3/3000, 3/2626, 3/2584, 2/1598, 2/2837, 2/1439.
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Vedlegg
•
•
•
•
•
•
•

Innkommende merknader – varsel om oppstart

Innkommende merknader – offentlig ettersyn

Sammendrag av innspill etter offentlig ettersyn

NOT001 Støyrapport
RAP005 Ytre miljø

RAP006 ROS-analyse

RAP007 Geoteknikk rapport
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