Fylkesveg 119

Sykkeltiltak ved Melløs

Sammendrag av merknader etter 2.gangs offentlig
ettersyn av planforslaget

Moss kommune
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Forord
I dialog med Moss kommune og Viken fylkeskommune, anbefaler Statens vegvesen
en ny løsning med sykkelveg m/fortau på vestsiden av Ryggeveien. Dette grepet vil
medføre at vi unngår uheldig systemskifter i hver ende av planområdet slik at for
eksempel syklister i retning Moss sentrum slipper å krysse vegen i krysset ved
Klostergata/Høyenhaldgata. Ny løsning vil bygge opp under hovedsykkelnettet, som
viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via Ryggeveien, inn Høienhaldgata og
videre ned Fritjof Nansens gate.
Nytt planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.05.2021 –
01.07.2021.
Statens vegvesen har laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver
merknad.

Statens vegvesen
September 2021
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1 Merknader fra 2.gangs høring av planforslaget
1.1 NVE
Sammendrag brev datert 14.06.2021
Planområdet ligger delvis innenfor en kartlagt faresone for kvikkleireskred (2190
Moss Havn). Faresonen har faregradklasse lav, konsekvensklasse meget alvorlig og
risikoklasse 3. Faresonen var ikke meldt inn til NVE da planen var på offentlig
ettersyn våren 2018. NVEs veileder om sikkerhet mot kvikkleireskred ble nylig
oppdatert og publisert i desember 2020.
Områdestabiliteten er ikke utredet i planforslaget. ROS analysen viser til en
geoteknisk rapport for Melløskrysset som ble utført i 1980 i forbindelse med en
fotgjengerundergang. Det er funnet kvikkleire, og det refereres til gravedybde på ca.
4 meter. Det vises til vedlegg 5, men dette ligger ikke med saksdokumentene så vidt
vi kan se.
Sykkeltiltaket vil kunne medføre en økt belastning i planområdet. Det er nødvendig
å avklare hvilken tiltakskategori dette tiltaket vil komme i, og utrede om tiltaket vil
påvirke områdestabiliteten og øke faren for kvikkleireskred. Vi viser til byggteknisk
forskrift (TEK17) §7-3 med veiledning, og NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot
kvikkleireskred, der tiltakskategoriene, sikkerhetskrav, krav til utredning og
kvalitetssikring er beskrevet. Dette må gjøres på siste plannivå i tråd med KMDs
rundskriv H-5/18 punkt 2.11.1: «Ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve
nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge
byggesøknad. Krav til ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da ikke være oppfylt».
NVE fremmer innsigelse til planen inntil sikkerhet mot kvikkleireskred er
tilstrekkelig dokumentert og ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) §
7-3 og NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

1.1.1 Kommentar SVV:
Vår rådgiver Multiconsult har utarbeidet et geoteknisk notat som svarer ut innsigelsen fra
NVE.
Konklusjonen i dette notatet:
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Vår vurdering er at tiltaket ikke forverrer dagens situasjon, dermed er områdestabiliteten
ivaretatt i forbindelse med sykkeltiltaket. Ved å ivareta lokalstabilitet i skjæringene, ivaretas
også områdestabiliteten. Dette kan gjøres ved for eksempel å ha slake grave skråninger
(1:1,5) i anleggsfase og ved å grave seksjonsvis der det er påvist erosjons ømfintlige masser
som løs sand eller silt. Det finnes ikke elver eller bekker inne for aktsomhetsområde som
kan være utsatt for erosjon.
Notatet ble oversendt til NVE den 9.sept med en anmodning om å trekke innsigelsen. NVE
trakk innsigelsen i brev av 23.09.2021. Utklipp fra dette brevet: «Det foreligger nå et
geoteknisk notat (Multiconsult 10222914-01-RIG-NOT-01, revidert 09.08.2021) som
vurderer områdestabilitet og sikkerhet mot kvikkleireskred i tråd med NVEs veileder 1/2019
Sikkerhet mot kvikkleireskred. Konklusjonen er at områdestabiliteten er tilstrekkelig. NVE
trekker derfor sin innsigelse til detaljreguleringsplanen.»

1.2 Statsforvalteren
Sammendrag brev datert 28.06.2021
Vi viser til våre tidligere uttalelser i saken 29. januar 2016, 23. juli 2018 og 18. juli
2019, samt møtereferat 14. januar 2019. I denne høringsrunden har vi følgende
merknader:
Naturmangfold:
Vi viser til det nye avsnittet i bestemmelse 4.5 Bevaring av vegetasjon. Der fremgår
det at større trær som må fjernes følge av anleggsarbeidet skal erstattes for å
opprettholde alléopplevelsen. Vi anbefaler at denne bestemmelsen også sikres som
et rekkefølgekrav, der planting av nye trær skal være gjennomført innenfor en gitt
tidsperiode etter at anleggsarbeidet er over. Dette kan eventuelt fremgå under
punkt 3 i bestemmelsene.
Samfunnssikkerhet
Vi viser til NVEs innsigelse 14. juni 2021 til planforslaget, og forventer at
innsigelsen blir løst og at relevante plandokumenter oppdateres.
Støy
Vi vil informere om at det 11. juni 2021 kom ny versjon av støyretningslinje T-1442.
Den nyeste versjonen T-1442/2021 med tilhørende veileder finnes på Klima- og
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miljødepartementets nettsider. Vi oppfordrer at plandokumentene oppdateres på
bakgrunn av dette, det gjelder blant annet bestemmelse 4.3 Støy- og luftkvalitet og
punktene 4.1.6 og 7.8 i planbeskrivelsen.
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og
bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. Videre bør gjøres en gjennomgang
av plandokumentene slik at dette samsvarer med valgte planløsning som nå er ute
på høring. Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf.
Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende
vedlegg med forventninger til kommunal arealplanlegging.
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.

1.2.1 Kommentar SVV:
Merknaden imøtekommes ved at følgende rekkefølgebestemmelse innarbeides:
•

Planting av nye trær bør etableres samtidig med resten av anlegget, men skal være
ferdig etablert seinest 1 år etter at anleggsarbeidet er over.

Bestemmelsen 4.3 Støy- og luftkvalitet og planbeskrivelsen oppdateres slik at de henviser til
nyeste versjonen av T-1442/2021:
•

Bestemmelsen 4.3 Støy- og luftkvalitet: Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2021) og retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520/2012) skal legges til grunn for både anleggsfasen og
driftsfasen (jf. pbl § 12-7, nr. 3).

1.3 Moss kommune
Sammendrag brev datert 18.06.2021
Moss kommune stiller seg positive til forslag til fremlagt reguleringsplan for

sykkeltiltak ved Melløs langs fylkesveg 119. Moss kommune understreker den store
nytteverdien av prosjektet, og viktigheten av fremdrift i arbeidet, og videre
finansiering.
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1.4 Furuholtet Boligaksjeselskap (gnr 2/1563, Furuholtet 6)
Sammendrag brev datert 21.06.2021
Planen vil medføre en faktisk reduksjon av ute- og rekreasjonsområder i Furuholtet
Boligaksjeselskaps leiligheter. Det fremtrer heller ikke av planforslaget at hekk
mellom Furholtet 6 og veien beholdes. Dette kan medføre støy – og støvplage.

I forbindelse med ny veibelysning bes det også hensyntatt nærheten til boliger slik
at ikke unødvendig lysforurensning etableres.
Det vises til høringsuttalelsen av 19.06.2018:
•

Boligeierselskapet motsetter seg beslagleggelse og erverv av deres eiendom. Selv en

mindre innskrenkelse av arealet vil kunne få konsekvenser i form av reduserte
muligheter for rekreasjon.
•

Dagens hekk fungerer som en avgrensning og til en viss grad som et støydempende

tiltak for leilighetene. Det forutsettes at vintergrønn hekk reetableres uten kostnader

for Furuholtet Boligaksjeselskap. Denne bør være av en viss bredde og høyde for å gi
ønsket effekt.

•

Boligeierselskapet er positiv til at eksisterende trær felles, da disse kan utgjøre en
potensiell fare. Strøkets karakter ønskes imidlertid ikke endret slik at en legger til
grunn at noen trær kan reetableres.

1.4.1 Kommentar SVV:
Etablering av sykkelveg med fortau vil nødvendigvis kreve arealinngrep. Dagens trær og
hekk vil derfor komme i konflikt med planforslaget.
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Det legges opp til å plante nye trær langs Ryggeveien som et grep for å bevare strøkets
karakter. Hvis nye trær skal stå på offentlig grunn, vil dette kreve erverv av ca 245 m2 fra
eiendommen gnr 2/1563. Dette framgår av w-tegningen i teknisk planhefte.
Omfanget av grunnerverv og reetablering av vegetasjon/trær vil bli videre detaljert i
byggeplanfasen i dialog med grunneierne.
Angående belysning, så legges det opp til at belysningen flyttes over på den andre siden av
Ryggeveien.

1.5 Tormod Frågodt (gnr 2/1718, Ryggeveien 9A og 9B)
Sammendrag brev datert 05.07.2021
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I tidligere versjoner av forslag til reguleringsplan (2005) var den en forutsetning at

ny gang- og sykkelvei skulle gå langs Ryggeveien nordre del, for så å fortsette ned
Klostergata mot sentrum (jfr PlanID 395 kap.4.3.1).

Slik jeg forstår dagens situasjon og nye planer er det Rute R4 - Skoleruta som

gjelder (jfr. PlanID 295 kap. 4.4). Ut fra trafikksikkerhet og hensyn til myke

trafikanter, må etter mitt syn en annen løsning være bedre. Tar vi utgangspunkt i

samme planområde, med start i krysset Ryggeveien - Carsten Ankers gate, er mitt
forslag å føre gang-og sykkelvei over Melløsparken mot krysset Dyreveien -

Melløsbakken, kommer da nærmere Melløs barneskole og rett ved inngangen til

Melløs barnehage. I Melløsbakken forsetter så i Fredrik J. Holsts vei, som i dag er
stengt for gjennomkjøring og i nord er vi ved inngangspartiet til Malakoff v.s.

Krysser så Høyenhaldgata og så veien videre, som allerede er bestemt, via Skarmyra,

dvs. Fridtjof Nansens gate mot sentrum. Vi må i begge løsninger krysse Dyreveien
og Høienhald gate, men unngår å føre gang-og sykkelvei gjennom det sterkt
trafikerte krysset Klostergata, Ryggeveien, Dyreveien og Høienhald gate.

I PlanID kap.5.9 er en interessant setning, at det er få barn og unge som benytter
Ryggeveien som skolevei, noe jeg ved selvsyn kan bekrefte.

Det blir i PlanID kap. 5.4.1 oppgitt ÅDT til 9980 (2019), men det i Teknisk planhefte
forside står ÅDT 10300 (2016). Og i PlanID blir det videre hevdet at dagens ÅDT er

10290. Hva er dagene reelle tall? Trafikkmengden har absolutt ikke gått ned, og det
har skjedd mye negativt på det området de siste 5 årene. Grunnen til at jeg tar opp
dette temaet er økning i støy og forurensning langs planområdet.

Jeg er både overrasket og skuffet over at problemstillingen vedr støy og

forurensning ikke er bedre belyst og diskutert, samt at konklusjonen med

reduserende tiltak ikke er nødvendig. Jeg ønsker derfor å peke på at ifb med

bygging av nye eneboliger i Fredrik Solies vei, på østsiden av Rv vis-à-vis min

eiendom var det krav om støyvegg. Dette ble den gang påpekt, men til ingen nytte.
Det kan videre opplyses om at denne veggen ble for ca 1 måned siden fornyet, ved
at det ble bygd en helt ny vegg. Jeg kunne ikke da, og heller ikke nå akseptere
denne forskjellsbehandlingen, og det vi fra min side være et absolutt krav om

støyreduserende tiltak også for min eiendom. Et annet krav vil også være et fysisk

gjerde mellom offentlig vei og privat eiendom. Begge disse kan realiseres med en

støyvegg ovenpå støttemuren mot gang-og sykkelbane.

Videre kan jeg nå se av plandokumentene at det er foreslått et fartshinder rett

utenfor mitt eiendom. Det er idag merkbart mye støy ved nedbremsing / akselasjon
ved fotgjengerovergang/ fastdump lengre nord (i begynnelsen av Rv.) Spesielt når
tyngre kjøretøy benytter motorbrems (Flybussen). Jeg ønsker derfor ikke en slik
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innretning, så nære, og i sammenheng med min inn-og utkjøring. Kan heller ikke se
nytten av denne da det alt er forslått en ny fartsdump lengre syd.

Jeg finner dessverre ikke noe kart hvor det er tegnet inn forslag til ny

eiendomsgrense etter inngrepet. Plankart R01-R02 må være av eldre dato. Det er

derfor vanskelig fullt ut vurdere konsekvensene av inngrepet. I forslag til plan i

2018 var arealt for midlertidig beslaglagt 236m2 og permanent erverv 171m2. I

W001 takst nr.5 er disse tallene 232 og 175 m2. Hva er det riktige ? Ervervet areal

på 175m2 høres kanskje ikke så mye ut, men ut fra flere ulike forhold byr dette på
store utfordringer/problemer vedr Rv 9A og B. Er det riktig forstått at gang- og

sykkelfelt blir på 2 +3 +1 +0.25 +0.50 altså 6,75m fra dagen fortauskant ? Kommer
støttemur i tillegg ? Dette fremkommer ikke frem i ulike sammendrag i planforslaget
(der fokuseres det bare på 2+3).

ADKOMST: Først vil jeg påpeke at tabellene i PlanID kap. 5.4.4 tabell 2 og kap. 6.4.1

tabell 3 inneholder feil informasjon. Gbnr.2/1718 er en vertikaltdelt tomannsbolig

Ryggeveien 9A og B. I dag har Rv11 og Rv13 adkomst over min tomt. For noen år

siden ble 2/1717 utbygd og seksjonert (bruksendring), og består i dag av 2

tomannsboliger. Tidligere bestod den av en eldre tomannsbolig (fungerte med en

leilighet pga. kun ett bad og kjøkken) samt et verksted og hadde adresse Rv9. De to
eiedommene er i dag utleieobjekter, og fra å være en boenhet, samt verksted, er
trafikkmengden betraktelig høyre en tidligere.

ANDRE FORHOLD: Kvikkleire er som kjent et stort problem også i Moss. Vedr. punkt

5.6.2 Geoteknikk. Er det i prosjektet tatt hensyn til funn som fremkommer i NGI

rapport Vurdering av områdestablitet fra 29.01.2021 ? Min eiendom omfattes, og

inngår i kart over hensynsområde. I flere plankart er det tegnet inn drenering for
overvann ved adkomstveiene. Det fremkommer ikke klart, men hva er planen for

graving nord for min eiendom, dvs. Rv 7 ? Jeg ønsker ingen inngrep på min eiendom

på den delen av eiendommen. For øvrig synes jeg planarbeidet delvis bygger på

svært gamle data, jfr PlanID kap. 5.4.2 tabell 1 med telling av gående og syklende

fra September 2009, nesten 12 år gamle. Det er ikke tillitsvekkende for et så

inngripende prosjekt.

NEGATIVE KONSEKVENSER
Kommuneplanen for Moss stiller krav til parkeringsplassser, areal for hage og lek,

som jeg vanskelig kan se nå blir ivaretatt. I tillegg vil det gi begrensninger til

utnyttelsegrad av tomten, som vanskeliggjør ønsket modernisering og utvikling av
eiendommen. Så i tillegg til det negative ved å avstå areal, vurdere jeg og må
forvente en negativ verdivurdering av eiendom, etter ett eventuelt inngrep.
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Jeg har behov for en snuplass på egen eiendom. Har flere biler og bla. en stor

varehenger som tar plass. Dette har jeg idag løst dette med bruk av plassen mellom
garasje og eiedomsgrense mot Rv. To plasser i bredde og flere meter i dybde. Ser
videre at jeg etter et evnt. inngrep ikke får noe plass til å deponere snø ved
snørydding på egen eiedom.

Jeg har de senere årene hatt stor glede og nytte av ett veksthus (drivhus) som idag
er plasser i det nordøstre hjørne av tomten. Etter inngrep har jeg dessverre ingen

plass til veksthuset på tomten som er igjen, noen som for meg blir en svært negativt
konsekvens. Veksthuset har i tillegg til plankegjerde, høy tujahekk (tar imot mye

støv) bidratt til en vesentlig reduksjon av støy, spesielt dekkstøy.
MULIG LØSNINGER

Jeg ser for meg to mulige løsninger vedr. parkeringsutfordringen og nødvendig
areal til gårdsplass.

A) Ryggeveien 11 og 13 skaffes en ny adkomst, feks. til Dyreveien. Dette vil også
medføre stor relative reduksjon i trafikkmengde ved adkomstpunktet Rv9A og B
over gang-og sykkelbane til kjørebane, noe som bør være med på å øke

trafikksikkerheten i prosjektet. Jeg får da frigjort areal til en parkeringsplass og kan

disponere hele gårdsplassen, og den korte stikkveien. Deponering av snø kan da

gjøres på kanten av gårdsplassen. Dette synet støttes faktisk også av

Planbestemmelser kap. 4.4, dvs at 2/1718 har adkomst til Ryggeveien.
B) Garasjen må flyttes noen meter nordover. Det er i dag vanskelig å snu foran

garasjen, det er knapt 7m pluss ca 1 meter med beplantning mot eiendomsgrensen
(Furuholtet). Ved å flytte garasjen vil jeg oppnå større gårdsplass, og mere
fleksibilitet.

1.5.1 Kommentar SVV:
Det er ikke aktuelt med en helt ny løsning hvor gs-vegen legges i den kommunale vegen
Dyrevegen. Dette vil bli en lengre og mer omfattende løsning, samt at dette vil kreve at hele
planprosessen må starte på nytt. Det at GS-vegen skal etableres i Ryggevegen ble bestemt
innledningsvis i planprosessen i samråd med blant annet kommunen og fylkeskommunen.
Angående trafikktall, så blir dette beregnet ut i fra nærliggende tellepunkter og
trafikkmodeller. Vegdatabanken oppgir en ÅDT på 9870 kjt/døgn (2020) for Ryggeveien
mellom Carsten Ankers gate og Klostergata.
Tiltaket er utredet for støy i henhold til retningslinje for støy i arealplanlegging T1442/2021. Denne planen blir sett på som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Dette
innebærer at det vurderes støytiltak i rød sone dersom det er en merkbar endring i
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støynivået (økning over 3 dB). Bygging av g/s-veg vil ikke medføre en merkbar endring i
støynivået. Det legges derfor ikke opp til støytiltak i forbindelse med bygging av g/s-vegen.
Etablering av fartshumper er viktig for å holde et riktig fartsnivå, som er gunstig både for
støynivå og trafikksikkerheten. Det at fartshumpene etableres relativt tett vil redusere
omfanget av nedbremsing og akselerasjon.
Arealbeslag for hver enkelt eiendom framkommer av w-tegning i teknisk planhefte. Utsnitt
fra w-tegning er vist nedenfor. Gult areal viser permanent beslag (nye eiendomsgrense),
mens grønt areal viser midlertidig beslag – areal som prosjektet trenger tilgang til for å få
bygd tiltakene. For gnr 2/1718 legges det opp til permanent arealbeslag på 175 m2 og
midlertidig beslag på 232 m2. Det vil bli utbetalt erstatning for permanent og midlertidig
arealbeslag.

Etablering av sykkelveg med fortau vil nødvendigvis kreve arealinngrep. Det er lagt opp til
løsninger for å minimere arealinngrepene til hver enkelt eiendom. Prosessen med
grunnerverv starter etter at reguleringsplanen er vedtatt, parallelt med utarbeidelse av
byggeplan. Det vil i byggeplanen bli sett på praktiske løsninger for hver enkelt eiendom
innenfor rammene av reguleringsplanen. Det er imidlertid ikke aktuelt å skaffe en ny
adkomst til boligene på Ryggeveien 11 og 13, da dette er et omfattende tiltak som vil kreve
inngrep på boligtomter utenfor planområdet.
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Angående kvikkleire, så henvises det til kommentarer til merknaden fra NVE.

2 Konklusjon
NVE har i sin merknad trukket innsigelsen som ble fremmet i høringsperioden. Det
foreligger ikke lengre innsigelser til planforslaget.
Planforslaget har blitt korrigert i samsvar med kommentarene til hver enkelt
merknad.
Oppsummering av justeringer som følge av innkomne merknader:
•

Endring av bestemmelsene:
o

Ny rekkefølgebestemmelse: Planting av nye trær bør etableres samtidig
med resten av anlegget, men skal være ferdig etablert seinest 1 år
etter at anleggsarbeidet er over.

o

Bestemmelsen 4.3 Støy- og luftkvalitet: Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442/2021) og retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) skal legges til grunn
for både anleggsfasen og driftsfasen (jf. pbl § 12-7, nr. 3).

•

Endring i planbeskrivelsen:
o

Planbeskrivelsen oppdateres slik at de henviser til nyeste versjonen av
T-1442/2021

Statens vegvesen vurderer at justeringene i plandokumentene ikke utløser et nytt
offentlig ettersyn av planen.
Statens vegvesen anser at reguleringsplanen er klar for sluttbehandling i Moss
kommune.
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