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SAMMENDRAG
Sykkeltilbudet langs fv. 119 Ryggeveien på strekningen fra Carsten Ankers gate til Dyreveien
er svært begrenset. Moss er en av seks byer i Østfold med mer enn 5000 innbyggere, der
Statens vegvesen har som mål å øke sykkelandelen. Ett av virkemidlene er å utarbeide planer
for et hovednett for sykkeltrafikk.
Dette er i tråd med regjeringens sterke satsing i byområdene i Nasjonal transportplan 2018 –
2029 (NTP). I den forbindelse vil regjeringen øke innsatsen for at persontransportveksten i
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planarbeidet ble satt i gang i 2015 for å detaljregulere en sykkelløsning langs fv. 119 og legge
til rette for en attraktiv, helhetlig og entydig løsning for transportsyklister på strekningen fra
krysset med Carsten Ankers gate til krysset med Dyreveien. Planarbeidet har fulgt følgende
prosess:
• Oppstartsmøte med Moss kommune – 20. mai 2015
• Varsel om oppstart av planarbeid – 13.01.2016
• Planforslag sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn – 25.04.2018
• Planforslag sendt på begrenset høring – 14.06.2019
• Varsel om utvidet planområde – 12.01.2021
Strekningen i dette planforslaget inngår i «rute 4: Skoleruta» i «Plan for hovednett for
sykkeltrafikk Moss/Rygge», vedtatt i Fellesnemd Moss og Rygge 16.06.2019 [1].
I forbindelse med planarbeidet utarbeidet Statens vegvesen et forprosjekt for å vurdere
ulike alternativer for sykkelløsning. Fra arbeidet med forprosjektet ble det valgt å gå videre
med en løsning med toveis sykkelfelt på hver side av fv. 119 Ryggeveien. Denne løsningen
ble arbeidet med i perioden 2015-2019 og lagt ut på offentlig ettersyn.
Løsningen med toveis sykkelfelt på begge sider av fv. 119 Ryggeveien ble i etterkant av
offentlig ettersyn endret til en ny løsning med sykkelveg m/fortau på vestsiden av
Ryggeveien. Sykkelfeltet planlegges 3 meter bredt og fortau planlegges 2 meter bredt.
Planforslaget vil gi bedre framkommelighet for gående og syklende. Det er utformet slik at
minst mulig areal fra naboer blir berørt. Tiltaket med etablering av gang- og sykkelveg slik
det fremmes, vurderes å påvirke det helhetlige landskapsbildet i liten grad.
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BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en sykkelløsning langs fv. 119 og legge til
rette for en attraktiv, helhetlig og entydig løsning for transportsyklister på strekningen fra
krysset med Carsten Ankers gate til krysset med Dyreveien.
Tiltaket er en viktig forutsetning for å nå nasjonale og regionale mål om å øke andelen
syklister. Det skal vektlegges trafikksikkerhet, estetikk (miljø), universell utforming og
fremkommelighet for alle trafikantgrupper.

Figur 1 – Planstrekningen.

Forslagsstiller og plankonsulent
Statens vegvesen er forslagsstiller for detaljreguleringsplanen. Planen og tilhørende
dokumenter er utarbeidet i regi av Statens vegvesen med Hjellnes Consult AS som
plankonsulent (som ble en del av Multiconsult Norge AS i 2018).
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Krav om konsekvensutredning
Planforslaget vurderes å ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget
vurderes ikke å gå inn under § 6 (Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding), § 7 (Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal
konsekvensutredes, men ikke ha melding) eller § 8 (Planer og tiltak som skal
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn). Dette
skyldes i hovedsak at planarbeidet er i henhold til overordnede føringer, og at tiltaket ikke
forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Varsel om oppstart av planarbeid – 13.01.2016
Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til berørte parter og offentlige instanser
13.01.2016, samt annonse i Moss Avis og Dagsavisen 16.01.2016.
Statens vegvesen mottok 13 uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid:
1. Krisesenteret i Moss v/ Grete Mørch, 14.01.2016
2. Hafslund nett, 22.01.2016
3. Moss kommune Miljørettet helsevern, datert 21.01.2016, mottatt 28.01.2016
4. Klommesten sameie v/ Advokat Knut Henrik Strømme, 28.01.2016
5. Anders Thømt, 28.01.2016
6. Bjørn Waglen, 28.01.2016
7. Moss kommune v/ byantikvar Berit Kolden, 29.01.2016
8. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, datert 29.01.2016, mottatt 02.02.2016
9. Østfold fylkeskommune, 02.02.2016
10. Einar Jan Aas, 03.02.2016
11. Henry Pongo, 04.02.2016
12. Emad Babawat, 05.02.2016
13. Hjem for eldre - Solitun v/ Carsten Vogt, 05.02.2016
Uttalelsene i sin helhet ligger som vedlegg 7 til planbeskrivelsen.
Et sammendrag av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid med kommentarer fra
Statens vegvesen ligger som vedlegg 8 til planbeskrivelsen.

Offentlig ettersyn – 25.04.2018
Planen ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 25.04.2018, med frist for
uttalelser den 21.05.2028.
Statens vegvesen mottok 6 uttalelser ved offentlig ettersyn:
1. Fylkesmannen i Østfold
2. Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen
3. Norges vassdrags- og energidirektorat
4. Ritta Ludvigsen
5. Anne Marie og Alf Thorsteinsen
6. Furuholtet Boligaksjeselskap
Uttalelsene i sin helhet ligger som vedlegg 9 til planbeskrivelsen.
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Et sammendrag av uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer fra Statens vegvesen
ligger som vedlegg 10 til planbeskrivelsen.

Begrenset høring – 14.06.2019
I etterkant av høringen ble det oppdaget behov for endringer i planen som krevde en ny
begrenset høring, sendt ut den 14.06.2019 med frist for uttalelser den 16.18.2019.
Endringene omfattet hovedsakelig justeringer i anleggsbelte på østsiden av fv. 119
Ryggeveien og justeringer knyttet til trær langs strekningen.
Statens vegvesen mottok 3 uttalelser ved begrenset høring:
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 18.07.2019
2. Østfold fylkeskommune, datert 13.08.2019
3. Solitun AS Seniorpensjonat, datert 14.08.2019
Uttalelsene i sin helhet ligger som vedlegg 11 til planbeskrivelsen.
Et sammendrag av uttalelser ved begrenset høring med kommentarer fra Statens vegvesen
ligger som vedlegg 12 til planbeskrivelsen.

Varsel om utvidet planområde – 12.01.2021
For å kunne vurdere ulike kryssløsninger slik at syklister langs Ryggeveien enklere skal kunne
komme seg inn Høienhaldgata, ble det behov for å utvide planområdet i krysset Ryggeveien
(fv.119) x Høienhaldgata/Dyreveien. Ny løsning vil imidlertid ikke beslaglegge mer areal på
vestsiden av Ryggveien i forhold til opprinnelig varslet planområde.
Det ble sendt ut varsel om utvidet planområde den 12.01.2021.
Den nye løsningen fra Statens vegvesen, utviklet i dialog med Moss kommune og Viken
fylkeskommune, foreslår en sykkelveg m/fortau på vestsiden av Ryggeveien. Jf. brev til
naboer og berørte parter, vil dette grepet «medføre at vi unngår et uheldig systemskifte 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».
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Statens vegvesen mottok 2 uttalelser ved varsel om utvidet planområde:
1. Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 08.02.2021
2. Viken fylkeskommune, datert 15.02.2021
Statsforvalteren har ingen merknader bortsett fra at de anbefaler i uttalelsen at treet som
står på gbnr. 2/1390 bevares. Viken fylkeskommune skriver i uttalelsen at de har akseptert
at anlegget blir bygget som sykkelvei med fortau, forutsatt at framdriften holdes.
Fylkeskommunen påpeker den viktige verdien av alléen langs Melløsparken og Ryggeveien,
og at denne også har eldre verneverdige trær lenger nord for Melløsparken som bør sikres
og bevares slik at de ikke skades ifm. etablering av gang- og sykkelvegen.
Uttalelsene i sin helhet ligger som vedlegg 13 til planbeskrivelsen.
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PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl.res. 26.09.2014
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i
planleggingen. Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. I
større by- og tettstedsområder der økt bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive
løsninger for transportsystemet, bør det utarbeides planer for et sammenhengende gang- og
sykkelvegnett med høy kvalitet.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(T-2/08) fastsatt ved kgl.res. 01.09.1989
De rikspolitiske retningslinjene skal sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø. I nærmiljøet
skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Arealer og
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare
og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller
friområde eller som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029
Vedr. sterk satsing i byområdene
Regjeringen vil øke innsatsen for at persontransportveksten i byområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. En betydelig del av transportveksten fremover kan tas
med sykkel og gange hvis forholdene legges bedre til rette. Et viktig grep i transportplanen er
å øke innsatsen rettet mot syklister og fotgjengere gjennom bymiljøavtalene og
byvekstavtalene.
Vedr. barn og unge
Et av hovedmålene for transportpolitikken er bedre fremkommelighet for personer og gods i
hele landet. God mobilitet er en forutsetning for et moderne samfunn. I denne
transportplanen vil regjeringen legge vekt på å vurdere transportbehovene i et
livsløpsperspektiv. Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter, og deres
perspektiv er viktig i planleggingen av fremtidens transportsystem. Lokale tiltak, blant annet
gang- og sykkelveger, ha stor betydning for barnas hverdagsliv og muligheter til å bevege seg
trygt i nærmiljøet.
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Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Retningslinjen gir anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved
planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Hensikten er å forebygge helseeffekter av
luftforurensninger gjennom god arealplanlegging.
Tilgjengelighet for alle (T-5/99 B)
Et viktig nasjonalt mål med rundskrivet er å ivareta det offentlige ansvar for å sikre brukbar
utforming av bebyggelse og uterom for alle. Hensynet til tilgjengelighet skal ivaretas i all
planlegging. Transportsystemet bør dekke hele befolkningens behov. Anlegg for gående og
syklende bør gi sammenhengende forbindelser mellom ulike byggeområder og
rekreasjonsområder, og være tilpasset funksjonshemmede.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og andre
støyfølsomme arealbruksformål, samt ved etablering av nye støykilder. Miljø- og
sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som
hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene, herunder for
eksempel gang- og sykkelveger.

Kommunale planer
Kommuneplan 2021-2032 Moss kommune, vedtatt 24.03.2021
Den nylig vedtatte kommuneplanen 2021-2032 fokuserer på videreføring av en
transporteffektiv arealpolitikk med hovedfokus på sentrumsutvikling i regionsenteret og
områdesentrene. Tette, gode sentrum med fokus på god bokvalitet og varierte boliger er en
forutsetning for videre utvikling. Ved å konsentrere veksten og bygge kompakt, styrkes
grunnlaget for kollektivtransport samt sykkel og gange. En arealeffektiv fortetting vil
begrense behovet for bil, og klimagassutslippene reduseres.
Areal- og transportstrategiene definerer hovedelementene i kommunens areal- og
transportpolitikk, fysiske utvikling og vern av arealer, og de skal sikre at vi forvalter arealene
våre i tråd med målene i samfunnsdelen. Gjennom en transporteffektiv arealstrategi med
fokus på fortetting og knutepunktutvikling skal Moss styrkes som regionssenter.
Arealstrategiene har fire fokusområder:
1. Boligbygging og nærmiljø
2. Vern av dyrket mark, kulturminner og kultur- og naturlandskap
3. Bærekraftige transportløsninger
4. Næring og tjenesteyting
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Under fokusområdet «3. Bærekraftige transportløsninger», står blant annet at:
• Veksten i persontransporten tas gjennom gange, sykkel og kollektiv.
• Det satses på trygge, sammenhengende gang- og sykkelveinett, og kollektivtrafikken
og næringstrafikken sikres framkommelighet.
• Transportplanleggingen tar hensyn til klima, kulturlandskap og verneverdier, og den
fremmer en positiv byutvikling.
Utviklingen er en videreføring av arealstrategiene definert i felles kommuneplan for
mosseregionen fra 2011, der det ble definert fire prinsipper for endret arealbruk:
1. Redusert omdisponering av ubebygd grunn til utbyggingsformål.
2. Areal- og transportplanlegging må samordnes sterkere.
3. Fortetting i byer og tettsteder for å redusere transportarbeidet og arealforbruket.
4. Utnytte kollektive løsninger sterkere.
Dette betyr i praksis at utbyggingsområder og
«reisemål» skal lokaliseres slik at flest mulig kan
nå dem med kollektive transportmidler eller ved
hjelp av gange og sykkel.
«Regionsenteret» er det sentrale byområdet i
Moss med omkringliggende bydelsområder,
herunder Jeløya, Høyda og østre bydel. Høyda
omfatter Varnaveien, Melløs, Ekholt, Øreåsen og
Ørejordet. Senteret i området er bydelskjernen
som har sprunget ut fra industriområdet som lå
på grensen mellom tidligere Rygge og Moss, og
som etter hvert utviklet seg til å bli det største
handelsområdet i regionen.

Figur 2 – Regionsenteret. Kilde: Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel for Moss
2021-2032 [4].
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I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til samleveg, mens tilliggende områder er
avsatt til Bebyggelse og anlegg (boligområder) og park (Melløsparken). Eksisterende gang- og
sykkelveg er vist med sorte prikker på østsiden av Melløsparken.

Figur 3 – Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2021-2032. Kilde: Moss kommunekart [3].
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Godkjente reguleringsplaner
Reguleringsplan 307 Klostergata – Ryggeveien RV119 del 1 og 2, vedtatt
01.11.2005.
Reguleringsplanen omfatter mesteparten av planområdet. Området er regulert til
byggeområder for boliger, kjøreveg, gang- og sykkelveg, annet trafikkareal, rabatter,
friområde park, spesialområde bevaringsområde for bygninger, felles adkomster og blandet
formål bolig/forretning/kontor.

Reguleringsplan 322 Klostergata 44, vedtatt 07.12.2009
Området dekker et mindre område mot Solveien, og er regulert til blandet formål
bolig/forretning/kontor/servering.
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Reguleringsplan 46 Øre. Fredrik Solies vei og Ryggeveien, vedtatt 09.12.1965
Mindre reguleringsendring. Planbestemmelser fremgår kun av kartet.

Reguleringsplan 130 Øreområdet. Del av området mellom Ryggeveien og Fr.
Solies vei, vedtatt 06.11.1978
Området er regulert til område for småhusbebyggelse og område for allmennyttig formål
(aldershjem).
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Reguleringsplan 135 Melløskrysset, vedtatt 04.11.1980
Området er regulert til friområde og trafikkområde i krysset Ryggeveien x Carsten Ankers
gate.

Reguleringsplan 260 Melløsparken, vedtatt 28.05.1998
Området omfatter Melløsparken og er regulert til formålene; offentlig byggeområde
eldresenter, sykehjem, barnehage og offentlige friområder - park, fellesområder – felles
parkering.
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Plan for hovednett for sykkeltrafikk Moss/Rygge [1]
I april 2014 inngikk Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket (nå Bane
NOR), Moss kommune og Rygge kommune en samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling i Mosseregionen. Hovedmålet for samarbeidet er å bidra til å utvikle
Mosseregionen som en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert
på virkemidler innen areal- og transportsektoren.
Overordnet målsetning for Mosseregionen er å redusere bilbruk og øke andel reisende som
går, sykler eller bruker kollektivt transportmiddel. I tillegg skal det utvikles et attraktivt tilbud
for gående og syklende.
Med utgangspunkt i Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen har
en arbeidsgruppe med representanter fra daværende Moss og Rygge kommuner og Østfold
fylkeskommune samt Statens vegvesen utarbeidet en plan for utvikling av et hovednett for
sykkel. Denne planen skal være en overordnet plan for videre utvikling av et fremtidig
hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge.
Målet med planen er:
• Å ha en sykkelandel på 20 prosent i Moss og Rygge innen 2028.
• Å binde bydeler sammen med hverandre og med sentrum, i tillegg til viktige
målområder.
• Å gi føringer og anbefalinger til arbeidet med utviklingen av sykkelvegnettet i de to
kommunene.
• Å fungere som et arbeidsverktøy i utviklingen av sykkelvegnettet.
Hovednettet skal binde bydeler sammen med hverandre og med sentrum, i tillegg til viktige
målområder som kollektivknutepunkter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser, handel,
offentlige institusjoner og rekreasjonsområder. Nytt hovednett strekker seg over en lengde
på totalt 85 km. Hovednettet er sammenhengende og gir direkte ruter mellom nabolag,
arbeid, skole og handel.
Rapporten beskriver aktuelle strekninger og de manglende «lenkene» i sykkelvegnettet i
regionen. Rute R4 – Skoleruta (Halmstad - Skarmyra - Mosseskogen) har en lengde på 16,2
km. Planforslaget omfatter ca. 600 m av denne strekningen (se Figur 4 og Figur 5).
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Figur 4 – Ruteinndeling Moss sentrum. Kilde: Hovednett for sykkeltrafikk Moss/Rygge [1].
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Figur 5 – Avsnitt av status på nytt hovednett Moss sentrum. Strekningen som er aktuell i
forbindelse med planarbeidet er markert med sirkel. Kilde: Hovednett for sykkeltrafikk
Moss/Rygge [1].
Det står videre at sykkelanlegg bør utformes helhetlig og at trafikksikkerhet bør vektlegges,
spesielt i kryssområder. Se Figur 6 med anbefalt prinsippsnitt for sykkelveg med fortau.

Figur 6 – Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Kilde: Hovednett for sykkeltrafikk
Moss/Rygge [1].
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Rammer og premisser for planarbeidet
Tiltaket følger opp aktuelle overordnete planer og føringer ved å legge til rette for en økt
sykkelandel. Tilrettelegging for flere sykkelreiser er i henhold til målsetningene om
folkehelse, bærekraftig byutvikling, reduserte klimautslipp og økt tilgjengelighet i de
nasjonale og statlige målsetningene.
I verneplanen for Mossevassdraget [2] vises et kart med oversikt over verdifulle delområder
og objekter. Det er ikke vist verdier i, eller i nærheten av planområdet. Tiltaket vurderes ikke
å påvirke verdier som er ivaretatt i verneplanen.
Den aktuelle strekningen inngår i hovednettet for syklister for Moss/Rygge og er en av
delstrekningene som mangler tilrettelegging. Tiltaket vurderes å bidra til et helhetlig
hovednett for syklister som også er et mål i kommuneplanen. I kommuneplanen står det
også at tilrettelegging for myke trafikanter er et viktig satsingsområde i regionsenteret Moss.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD

Figur 7 – Planområde.

Beliggenhet
Planområdet har en størrelse på 12,1 dekar og ligger langs fv. 119 Ryggeveien, ca. 1,5 km sør
for Moss sentrum. Det omfatter Ryggeveien fra krysset med Dyreveien i nord til krysset med
Carsten Ankers gate i sør, ved Melløsparken og Melløs stadion.
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Figur 8 – Planområdet er vist med sort sirkel. Kilde: Moss kommunekart [3].
Planområdet består av veganlegg og tilgrensede arealer som i hovedsak er boligtomter og
park. Strekningen er markert med rød linje på kartet under.

Figur 9 – Planstrekningen. Kilde: Flyfoto Norge i bilder, 2015.
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Arealbruk og bebyggelse
Planområdet er i dag opparbeidet med kjørebane samt fortau og gang- og sykkelveg på deler
av strekningen. Det er ikke satt av areal til parkering langs Ryggeveien. Tilstøtende arealbruk
er bolig, offentlig tjenesteyting og parkområde (Melløsparken). Det er noe mindre
næringsvirksomhet i planområdets nordre del. Sør for planområdet på vestsiden av
Ryggeveien ligger Melløs stadion.
Det er et opphøyd gangfelt på strekningen. Her krysser bl.a. elever som skal til Malakoff
videregående skole. Nærmeste grunnskoler for boligområdene på begge sider av Ryggeveien
er Melløs skole og Bytårnet skole som begge ligger vest for Ryggeveien, utenfor
planområdet.

Landskap
Planområdet er relativt flatt uten store høydeforskjeller. Generelt er det et svakt fall mot
øst. Det er ingen fremtredende høyder eller forsenkninger. Store løvtrær av forskjellige arter
står langs vegen. Trærne setter preg på området og utgjør en verdi for landskapsbildet. Det
er ikke registrert vann eller vassdrag i umiddelbar nærhet til planområdet. Østsiden av
Ryggeveien er preget av eneboliger med hage mens vestsiden har en blanding av eneboliger,
offentlige institusjoner, lamellblokker og parkområde.

Figur 10 – Nordover fra Melløskrysset. Kilde: Google Maps.
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Figur 11 – Bildet er tatt ca. midt på strekningen, retning nord.

Trafikkforhold
Eksisterende vegnett
Ryggeveien er en fylkesveg med ÅDT på ca. 9 980 kjøretøy pr. døgn (i 2019), hvorav 5 % er
lange kjøretøy (jf. Statens vegvesen vegkart [6]). Det er skiltet forkjørsveg med hastighet 40
og 50 km/t.
På vestsiden av vegen er det på en del av strekningen opparbeidet ensidig fortau med
varierende bredde på 1,5-2,5 m. Det er registrert en kortere strekning opp mot krysset
Ryggeveien/Dyreveien med gang- og sykkelveg som også er kjørbar atkomst til to
eiendommer.
Gjennom Melløsparken er det opparbeidet gang- og sykkelveg, med bredde ca. 2,5 m. Ellers
er det ikke tilrettelagt for syklister. Disse blir henvist til å benytte eksisterende fortau
og/eller kjørebane.
Det er ikke gateparkering på strekningen.
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Gående og syklende

Figur 12 – Eksisterende tilbud for myke trafikanter i nærområdet.
Det er registrert 2 gangfelt på strekningen, hvorav et gangfelt er opphøyd. Kryssområdene er
ikke opphøyde.
Moss kommune har utført tellinger av antall syklister og gående i Klostergata og Ryggeveien.
Tellingene er utført på morgenen og ettermiddagen i september 2009. Det er beregnet 45
syklister i makstime i Klostergata, og 42 i Ryggeveien. Totalt antall syklister på morgen og
ettermiddag er 135 i Klostergata og 161 i Ryggeveien.
Tabell 1 – Antall syklister og gående i Klostergata og Ryggeveien. Kilde: Moss kommune.
Veg
Klostergata
Ryggeveien

Syklister
Makstime
45
42

Totalt
135
161

Gående
Makstime
38
15
25
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Kollektivtrafikk
Planområdet og tilgrensende områder har god kollektivdekning med flere bussholdeplasser.
Det er holdeplasser ved Melløs stadion, øverst i Klostergata, ved Malakoff vgs., Melløs bo- og
servicecenter, (denne holdeplassen ligger i Dyreveien), samt ved Melløsparken.
Avkjørsler
På strekningen av Ryggeveien som gjelder for planforslaget (mot vest), er det i dag 5
avkjørsler til 7 eiendommer.
Tabell 2 viser avkjørslene: eiendommene hvor de befinner seg og hvilke eiendommer som
har adkomst via disse.
Tabell 2 – Avkjørsler i planområdet.
Avkjørsel

Adkomst til

Gbnr. 2/1718

- Enebolig m/hybel/sokkelleil. på gnbr. 2/1718
- 2 tomannsboliger på gbnr. 2/1717
Gbnr. 2/1715
Gbnr. 2/1714
Gbnr. 2/1711
Gbnr. 2/698

Gbnr. 2/1715
Gbnr. 2/1714
Gbnr. 2/1711
Gbnr. 2/698

Trafikkulykker
Innenfor planområdet er det ikke registrert trafikkulykker med syklister involvert. Det har
vært en dødsulykke med sykkel (singelulykke) i forbindelse med fotgjengerundergangen like
sør for krysset Ryggeveien/Carsten Ankers gate.

Naturmangfold
Planstrekningen består i hovedsak av asfaltert veggrunn og sideareal med til dels store trær
som står tett inntil vegen på begge sider. Noen av trærne er rester av en allé. Trærne er av
ulik art og alder. Alléen er trolig en del av parkanleggene til Malakoff og Klommestein, som
tidligere lå på begge sider av Ryggeveien. Deler av alléen inngår i Statens vegvesens rapport
om verneverdivurdering av alléer (Alléer og trerekker i Østfold, 2009 [5]), der den er gitt
klasse B. Følgende står om klasse B: «Dette er alleer med kulturhistorisk verdi og verdi for
landskapsbildet. Alleene har ofte stor estetisk verdi og bidrar til å styrke karakteren i
området».
Langs fv. 119 Ryggeveien befinner det seg blant annet 10 spisslønn, 6 sommereik og 4 ask og
det er registrert én forekomst av Kanadagullris (fremmede arter).
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Tilstandsrapport – trær
I forbindelse med planarbeidet ble det utført en tilstandsvurdering av trærne på strekningen.
Se vedlegg 15 «Tilstandsrapport trær», datert 06.01.2016.
I tilstandsbedømmingen er tilstandsområdene vitalitet og mekanisk (strukturell) kvalitet
bedømt separat. Det er også foretatt et estimat for trærnes forventede restlevetid, samt
foretatt en risikovurdering. I tillegg er det foretatt en vurdering av trærnes egnethet for en
eventuell bevaring. Et tre kan godt være betraktet som bevaringsverdig i kraft av
kulturhistorisk tilknytning, naturhistorisk verdi/betydning, eller i kraft av en funksjon, men et
slikt tre er ikke nødvendigvis egnet til bevaring. For at et tre også skal være egnet til bevaring
må tilstanden være generelt god, ha en forventet restlevetid på mer enn 10 år, helst mer og
det må ikke representere noen betydelig risiko.

Figur 13 – Eksempel på skadet tre langs planstrekningen.
Kartet i Figur 14 viser resultatet av tilstandsbedømmingen. Trær med alvorlige strukturelle
svakheter og som utgjør en uakseptabel stor risiko er merket med rød skrift. Enkelte trær
med svak vitalitet og som kan regnes som døende kan også være merket med rød skrift. Alle
merket med rød skrift er også vurdert som uegnet til bevaring. En del trær med mindre
alvorlige strukturelle svekkelser, eller med et begrenset livspotensial er gitt betegnelsen
mindre egnet til bevaring. Trær som utgjør en risiko, eller som har begrenset levetid til under
10 år er uegnet til bevaring.
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Figur 14 –Trær som er egnet til bevaring og hvilke trær som er vurdert med høy risiko.
Kilde: Tilstandsrapport datert 06.01.2016.
Rapporten viser at det er eikene som kommer best ut av samtlige områder som er bedømt.
Med unntak av 2 individer (nr. 7v og 18ø, hvorav 7v er innenfor planområdet), er alle eikene
godt, eller særlig godt egnet til bevaring.
Eik med omkrets over 200 cm er i naturmangfoldloven utpekt som utvalgt naturtype og er i
praksis å anses som fredet. Av de til sammen 13 eikene denne rapporten omfatter, hadde 8
av trærne en omkrets på mer enn 200 cm. 2 av disse trærne, 7v og 10 v, er på vestsiden av
fv. 119 Ryggeveien, dvs. innenfor planområdet.
11 trær er plassert i kategori godt egnet til bevaring. Av disse var det 9 eiketrær, en alm og
en ask.
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Å forsere en ny gang sykkelvei over rotsonen på trær uten samtidig å påføre røttene alvorlig
skade er utfordrende, men ikke umulig – det vil bare kreve noen helt spesielle tiltak.

Figur 15 – Utsnitt fra naturbase viser flere forekomster av hule eiker langs strekningen
(mørk rød sirkel). Kilde: Karttjenesten Naturbase [9].
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Fjerning av trær
Da det under planarbeidet ble klart at det ville bli nødvendig å fjerne enkelte trær langs
strekningen ble det gjort en konsekvensvurdering for naturmangfold. Se vedlagte rapport,
vedlegg 14 «Konsekvensvurdering for naturmangfold. Fjerning av trær», datert 24.02.2019
Hensikten med å foreta konsekvensvurderingen er å redusere-, eventuelt hindre tap av
sårbare og truede arter og sørge for at hensynet til bestemmelser i Naturmangfoldloven og
«Handlingsplanen for hule eiker» blir etterfulgt. Det er lagt spesielt vekt på å sikre at kravene
i § 8-12 samt § 52 i Naturmangfoldloven blir ivaretatt.
Konsekvensvurderingen presenteres nærmere i kapittel 7.10 Konsekvenser for naturmangfold ved fjerning av trær.

Miljøfaglige forhold
Støy
Støyforhold er beskrevet nærmere i kapittel 7.8 Støy.
Geoteknikk
I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved Melløs ble det utført en enkel
grunnundersøkelse. Rapporten beskriver at grunnen består av enskornet fin til middels sand
ned til ca. 6 meters dybde. Videre i dybden er det en bløt, siltig morene som blir grovere
med dybden. Morenen er meget bløt i omrørt tilstand og må betegnes som kvikk i 9-12
meters dybde. Grunnvannstand antas i rapporten stå ca. 4,5 m under vegbanen eller ca. på
kote 47. Ved gravedybde på ca. 4 m vurderes fare for dyptgående glidninger
(Grunnundersøkelse for undergang, Østfold vegkontor, 1980).
Ifølge NGUs løsmassekart [10] består mesteparten av planområdet av randmorene som
beskrives som rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten.
Materialet er usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Deler av
planområdet ved Melløsparken består også av marin strandavsetning og fyllmasse.
NVE har kartlagt en kvikkleirsone, «2190: Moss Havn», som strekker seg innenfor
planområdet i sør ved Melløsparken [2]. Kvikkleiresonen er kategorisert til faregradklasse
lav, konsekvensklasse meget alvorlig og risikoklasse 3. Det er påvist kvikkleire, og registrert
en sikkerhetsfaktor på < 1,4. Registreringen av kvikkleiresonen ble gjort i 2018.
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Forurenset grunn
Det er ikke registrert forekomster av forurenset grunn i planområdet, jf. Miljødirektoratets
Miljøstatus kart [8].
Luftforurensning
Utslipp av svevestøv (PM10) fra vegtransport er per rute (5x5 km) mellom 0,67-2,03 tonn (i
gul sone/middels). Utslipp av SO2 fra vegtransport er per rute (5x5 km) mellom 0,10-0,19
tonn (i grønn sone/lav), jf. Miljødirektoratets Miljøstatus kart [8].

Kulturminneregistrering
Deler av Melløsparken er registrert som et ikke fredet kulturminne i kategorien
utomhuselement. Lokaliteten er beskrevet som følgende: «Hovedbygning revet, og
monumentale alléer fjernet, opprinnelig hage i romantisk stil». Datering er fra 1800-tallet,
første kvartal. Figur 16 viser lokaliteten.
Østfold fylkeskommune har i e-post til Statens vegvesen datert 27.10.2016 vurdert at det
ikke vil være behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering i forbindelse med
reguleringsplanen.

Figur 16 – Kulturminne Melløs, registrert som opprinnelig hage i romantisk landskapsstil.
Kilde: Miljødirektoratets Miljøstatus kart [8].
Ved Fredrik Sollies vei 44 er det et steingjerde som har kulturhistorisk verdi. I Fredrik Sollies
vei 46 er det en bygning fra første halvdel av 1800-tallet, som ligger helt ute i kanten av
vegbanen. Bygningen har vært/er brukt som lagerbygning. Østfold fylkeskommune har i sin
uttalelse vurdert at bygningen har lav kulturminnehistorisk verdi.
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Rekreasjon/uteområder
Melløsparken ligger mellom Ryggeveien, Carsten Ankers gate og Dyreveien og er
opparbeidet og skjøttet som friområde/park. Eksisterende gang- og sykkelveger gjennom
Melløsparken benyttes til rekreasjon så vel som til transport.

Barn og unges interesser
Melløs barnehage har lokaler som grenser opp mot parken.
Melløs skole er en barneskole (1-7) som ligger på vestsiden av Melløsparken utenfor
planområdet. Bytårnet skole ligger sentralt i Moss og er en 1-10 skole. Skolen får elever fra
Melløs skole fra 8. trinn.
Malakoff videregående skole ligger utenfor planområdet i nordenden av strekningen.
Skolene ligger slik plassert at det er få barn og unge som benytter Ryggeveien som skolevei.
Mange benytter parallellveien Fredrik Solies vei som gangveg og sykkelveg.

Teknisk infrastruktur
VA-anlegg
Det ligger ledningsanlegg for vann og avløp langs hele vegstrekningen. Langs søndre del av
strekningen ligger ledningsanlegget på østsiden av vegen. Fra Melløsparken og nordover
ligger anlegget på vestsiden av vegen. Fra syd og ca. 400 m nordover, ligger det en 200 mm
vannledning. Videre ca. 150 m mot nord ligger det 200 mm vannledning, 200 mm
overvannsledning og 160 mm spillvannsledning.
Elektroanlegg
Det er eksisterende kabelanlegg i, langs og på tvers av fv. 119. Kabelanleggene omfatter bl.a.
høyspentkabler, lavspentkabler, luftstrekk og telekabler. Det er hovedsakelig ensidig
belysning, på vestsiden av vegen.
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Sykkelløsning
Planforslaget innebærer tilrettelegging for toveis sykkelveg m/fortau på vestsiden av
Ryggeveien. Sykkelvegen skal ha 3 meter bredde og fortauet 2 meter. Løsningen vil bygge
opp under hovedsykkelnettet, som viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via
Ryggeveien, inn Høienhaldgata og videre ned Fritjof Nansens gate.
Foreslått bredde på 3 meter er iht. sykkelhåndboka ved de trafikkforholdene man har på
strekningen. Kjørebanen er 6,5 meter pluss noe breddeutvidelse i kurver.
Sykkelfelt som løsning gir god fremkommelighet og sikkerhet og reduserer risikoen for
ulykker i kryss mellom kjørende og syklister. Løsningen er spesielt godt egnet for
transportsyklister. Det er lagt til rette for god skilting og oppmerking og for gode
systemskifter i kryss.
Fordeler ved ny løsning
I forhold til opprinnelig planforslag lagt ut til offentlig ettersyn, har den nye løsningen
følgende fordeler:
• Sammenhengende løsning uten systemskifter. Det unngås skifte mellom separat
anlegg og sykling i kjørebane (fv. 119 har mye trafikk med ÅDT på ca. 9 980 kjøretøy
pr. døgn i 2019).
• Mindre inngrep i tilstøtende områder.
• Det unngås utfordringer med verneverdige trær i Melløsparken.
• Nesten ingen inngrep i dagens fv. 119.
• Gjør det enklere å utbedre fv. 119.
• Separering mellom syklende, gående og kjørende. Dermed økt trafikksikkerhet.
• Større romfølelse for myke trafikanter.
• Mulighet til system for lokal overvannshåndtering i grøntrabatten.
• Enklere vinterdrift med plass til snøopplag på rabatten.
• God plass til plassering av skilt og lysmaster.

Nærmere beskrivelse av løsningen
Profil 0 – 300
Planforslaget unngår et systemskifte, samtidig som at man reduserer inngrep på tilstøtende
områder og verneverdige trær i større grad enn tidligere planforslag.
På søndre del av strekningen, ca. de første 10 m (profil 0), ledes gangtrafikk inn på gangveg
omtrent i samme trasé som dagens gang- og sykkelveg, gjennom Melløsparken. Fra dette
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punktet utvides fortauet for å få plass til sykkelveien, som starter ca. i profil 15 og løper
parallelt med fortauet.
Anlegget med fortau og separat sykkelvei fortsetter videre nordover frem til krysset med
Dyreveien.

Figur 17 – Oversikt over profil ca. 0-300.

Figur 18 – Normalprofil på strekningen langs Melløsparken med separat gang- og
sykkelveg.
Gangveien/fortauet trekker også ut i Melløsparken på denne strekningen. På denne måten
kan anlegget som allerede ligger der benyttes for deler av strekningen. Løsningen er også
valgt med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklister.
Syklende mot sør, som skal krysse Carsten Ankers gate, kan velge å bruke gang- og
sykkelvegen siste delen inn mot krysset og fortsette på denne videre sørover i Ryggeveien.
Profil 300 – 500
Bredden og traséen av fv. 119 opprettholdes i planforslaget, med unntak av en
oppstramming av krysset med Dyrveien på nordsiden av planområdet.
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Ved ca. profil 500 utvides arealet til gang og sykkelveg slik at begge typer trafikanter samles i
dette punktet. I krysset med Dyreveien kobles tiltaket på eksisterende gang- og
sykkelvegløsning.
Det etableres en opphøyd fotgjengerkryssing ved profil 320.

Figur 19 – Oversikt over profil ca. 250-500.

Figur 20 – Normalprofil på strekningen etter Melløsparken, fra profil ca. 150-500.
Trær
Traséen slik det fremmes i planforslaget, bevarer verneverdige trær i Melløsparken. Se Figur
21 som viser landskapsplan med eksisterende trær, verneverdige trær og foreslått plassering
av nye trær.
I planforslaget legges det til rette planting av nye trær som erstatning for trær som må
fjernes slik at det opprettholdes inntrykket av en allé. Dette er også sikret i
planbestemmelsene.

35

Fv. 119 Sykkeltiltak ved Melløs

PlanID 395

Figur 21 – Landskapsplan.
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Planlagt arealbruk
Som det fremgår av plankart og bestemmelser er planområdet avsatt til følgende formål:
Arealtabell
§ 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
1110 – Boligbebyggelse (B1-2)
1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting –(BOP)
Sum areal denne kategori

Areal (m2)
1334,3
60,8
1395,1

§ 12-5 nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 – Kjøreveg (o_SKV)
2012 – Fortau (2) (o_SF1-2)
2015 – Gang-/sykkelveg (2) (o_SGS1-2)
2017 – Sykkelanlegg (o_SS)
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT)
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (6) (o_SVG1-6)
Sum areal denne kategori

Areal (m2)
2690,7
1233,9
391,4
1683,9
46,1
2898,5
8944,6

§ 12-5 nr. 3 - Grønnstruktur
3050 - Park (2)
Sum areal denne kategori

Areal (m2)
1726,0
1726,0

Totalt alle kategorier 12065,7 m2

Trafikkforhold
Avkjørsler
I planforslaget, skal avkjørselen til gbnr. 2/698 mot nord stenges, mens de andre avkjørslene
opprettholdes. Avkjørsel mot Furuholtet er stengt i dagens situasjon, og planlegges å
videreføres som stengt.
Tabell 3 viser avkjørslene: eiendommene hvor de befinner seg, hvilke eiendommer som har
adkomst via disse, og hva som foreslås i planforslaget.
Tabell 3 – Avkjørsler i planforslaget.
Avkjørsel

Adkomst til

I planforslaget

Gbnr. 2/1718

- Enebolig m/hybel/sokkelleil. på gnbr. 2/1718
- 2 tomannsboliger på gbnr. 2/1717
Gbnr. 2/1715
Gbnr. 2/1714
Gbnr. 2/1711

Opprettholdes

Gbnr. 2/1715
Gbnr. 2/1714
Gbnr. 2/1711

Opprettholdes
Opprettholdes
Opprettholdes
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Stenges

Tekniske løsninger
Overvannshåndtering
Tiltaket skal utformes slik at overvann håndteres etter samme prinsipp som i dag, med delvis
lokal overvannshåndtering og delvis til eksisterende lukket overvannssystem.
Belysning
Belysningsanlegg legges langs fortau på vestsiden frem til profil ca. 300. Belysningen er
plassert mellom eksisterende trær for å unngå at trærne blir berørt.
Universell utforming
Universell utforming blir ivaretatt gjennom at krav i Statens vegvesens håndbok V129
«Universell utforming av veger og gater» følges. I detaljutformingen gjelder dette elementer
som kantstein/nedsenk, taktil merking ved gangfelt og busstopp, dekketype, bredder,
plassering av stolper, skilt og gatemøblering generelt.
Anlegget ligger innenfor det strengeste kravet til maksimum stigning; 5%. Universell
utforming av veganlegget er sikret i reguleringsbestemmelsene §5.
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VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Fremkommelighet
Planforslaget vil gi bedre framkommelighet for gående og syklende. Syklende vil få et eget
anlegg som sikrer korteste reisevei og mulighet for høyere hastighet. Gående blir separert
fra syklende.
Planforslaget legger ikke opp til flere krysningspunkter enn i dagens situasjon. Tiltaket
vurderes ikke å påvirke fremkommelighet for kjørende.
Planforslaget vil bidra til å oppnå et overordnet sykkelvegnett i Moss. Et helhetlig og
sammenhengende sykkelvegnett legger til rette for at en større andel reiser skjer med
sykkel. Tiltaket vil gi et bedre tilbud til syklister enn i dagens situasjon.

Inngrep i eiendommer
Planforslaget er utformet slik at minst mulig areal fra naboer blir berørt. Utvidelse av vegen
mot vest medfører likevel behov for å erverve grunn. Se W-tegninger som er vedlagt
planforslaget for nøyaktige arealstørrelser for midlertidig beslag og permanent erverv på
hver enkelt eiendom.
Ved boligeiendommene Ryggeveien 1, 5, 7 og 9 vil utvidelse for gang- og sykkelveg medføre
relativt store inngrep. Eksisterende hekker og murer må fjernes/flyttes og avkjørsler må
tilpasses. Det er lagt inn nye murer i planforslaget. Evt. økonomisk erstatning for hekker og
annen vegetasjon tas i forbindelse med grunnervervet.
Eksisterende avkjørsler til Furuholtet og til Solitun hjem for eldre er i dag fysisk stengt med
betongkant/fenderstein. Av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke
trafikanter ønsker Statens vegvesen å opprettholde stengningene og har derfor regulert
atkomstene stengt i reguleringsplanen. Øvrige avkjørsler på strekningen opprettholdes, med
unntak for avkjørsel til gbnr. 2/698, som har mulighet til å benytte en annen avkjørsel på
vestsiden mot Dyreveien.
Det er flere trær og busker på naboeiendommer som må fjernes. Langs blokkene i Furuholtet
må 5 trær felles. Det foreslås å erstatte disse med 5 nye eiker. Ved atkomsten til Ryggeveien
9A og 9B står det en stor spisslønn som må fjernes for å få plass til gang- og sykkelveg. På
eiendommen Fredrik Solies vei 44 står det tre spisslønn som må fjernes. Disse erstattes av
nye trær.
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Kollektivtilbud
Melløsparken er en lite brukt holdeplass sammenlignet med de nærliggende holdeplassene
Melløs bo- og servicecenter (i Dyreveien) og Melløs. Melløsparken holdeplass har ca. 900
stopp pr år. Det er vurdert lite hensiktsmessig å investere i oppgradering av en holdeplass
som er lite brukt og som i fremtidige planer ikke inngår i kollektivtraseer. I KVU for
Moss/Rygge, og i Jernbaneverkets reguleringsplan for ny stasjon, er kollektivtraseen lagt i
Fjordveien. Det er derfor vurdert hensiktsmessig å fjerne holdeplassen Melløsparken i
planforslaget.
Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig betydning for reisende med buss da det finnes flere
andre holdeplasser i nærområdet.

Landskap og stedets karakter
Tiltaket med etablering av gang- og sykkelveg slik det fremmes, vurderes å påvirke det
helhetlige landskapsbildet i liten grad. Totalt 9 trær langs hele strekningen må fjernes for å
kunne bygge anlegget. På strekningen hvor trærne må fjernes påvirkes bybildet lokalt i høy
grad. Trærne bidrar i dag til skjerming og romfølelse både i vegen og for bebyggelsen rundt.
Fjerning av store trær vurderes å gi negativ påvirkning på bybildet. Trær som felles vil bli
erstattet av nye trær, men plasseringen vil nødvendigvis måtte avvike noe fra dagens. Vi
viser til beplantningsplan (O-tegning) som er en del av tegningsheftet til planen. Gjennom
planen får verneverdige trær bedre vern gjennom plankart og bestemmelser.
Av de 9 trærne som må fjernes, regnes tilstanden til 2 trær å være i en slik forfatning av de
er uegnet til bevaring, selv uten at prosjektet bygges. 4 av trærne som må fjernes regnes
som mindre egnet til bevaring, mens 2 er egnet og 1 er godt egnet. Ingen av disse er
eiketrær.
Se nummerering av trær i kart i Figur 14.
Det er 4 trær som ikke kommer i direkte konflikt med foreslått tiltak, som er vurdert med
høy risiko: 7v, 8v, 11v og 14v. Det legges i planforslaget til rette for å bevare og bardundere
tre nr. 7v (sommereik, se Tabell 5. Eiketrær som reguleres til bevaring). Det må vurderes om
tre nr. 8v, 11v og 14v skal fjernes eller sikres.
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Tabell 4. Trær som må fjernes
Nr
16v
17v
18v
19v
20v
21v
22v
23v
24v

Type
Spisslønn
Spisslønn
Ask
Spisslønn
Ask
Ask
Spisslønn
Spisslønn
Spisslønn

Egnethet til bevaring
Mindre egnet
Mindre egnet
Egnet
Mindre egnet
Uegnet
Godt egnet
Uegnet
Egnet
Mindre egnet

Tabell 5. Eiketrær som reguleres til bevaring
Nr

Type

Egnethet til bevaring

6v
7v
9v
10v
13v

Sommereik
Sommereik
Sommereik
Sommereik
Sommereik

Godt egnet
Uegnet (må barduneres)
Godt egnet
Godt egnet
Godt egnet

Kulturmiljø
Østfold fylkeskommune har vurdert at funn av kulturminner under bakken i planområdet
ikke er sannsynlig. Kulturminneverdier vurderes derfor å ikke bli berørt av tiltaket.
Et steingjerde ved Solitun hjem for eldre må tas ned midlertidig og settes opp igjen på
omtrent same sted som følge av utbyggingen. Påvirkningen av kulturminnet anses som
ubetydelig.

Rekreasjon/uteområder
Planforslaget vurderes å ikke ha vesentlige virkninger på temaet. Tiltaket vil bedre
fremkommelighet og tilgjengelighet til Melløsparken for syklister samt ferdsel generelt på
strekningen. Nærmiljøet ved Furuholtet vurderes å bli noe negativt påvirket ved felling av 5
større trær, men det vil bli plantet nye trær. Det forventes at sykkeltiltaket i seg selv vil gi økt
rekreasjonsverdi.
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Barn og unges interesser
I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) [7] står blant annet at:
• Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter, og deres perspektiv er viktig i
planleggingen av fremtidens transportsystem.
• Regjeringen er opptatt av at ressursene prioriteres og tiltakene utformes slik at barn
og unge kan få nytte av forbedringene som gjøres i transportsystemet.
• De store investeringstiltakene som ligger i transportplanen påvirker barn og unges
reisemuligheter. Det er imidlertid særlig de mindre, lokale tiltakene som gang- og
sykkelveger og utforming av holdeplasser og stasjoner, som har stor betydning for
barns hverdagsliv og muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet.
Planforslagets tilrettelegging for sykkelfelt skal forbedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet i denne strekningen, noe som ha betydning for barns hverdagsliv og
muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet. Dette er i tråd med NTP.
Det vurderes positivt for gående at gående og syklende får separate anlegg som gir begge
trafikantgruppene bedre fremkommelighet.

Støy
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet
dB(A). Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet:
dag, kveld og natt, der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB. Lden beregnes
som årsmiddelverdi (gjennomsnittlig støybelastning over et år).
Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer
lette og tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er
plassert i terrenget i forhold til bygningene. En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes
som en fordobling av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte.
Tiltaket er utredet for støy i henhold til retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016.
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 støynivået (økning over 3
dB).
Støyberegninger viser at nærliggende bebyggelse ligger i rød og gul støysone. Beregninger
viser at tiltaket i svært liten utstrekning vil medføre økt støynivå. (Støyutredning, Brekke &
Strand 2017). Framskrivning av trafikktall er hovedårsaken til økning i støynivå. Trafikktall
som er lagt til grunn er dagens ÅDT (10 290) og ÅDT i 2036 (13 323). Det er beregnet
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vekstprognose på 1,3% per år, i henhold til Nasjonal Transportplan. Støyrapport er vedlagt
reguleringssaken.
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.

Risiko, sårbarhet og sikkerhet (ROS-analyse)
Det er utarbeidet en ROS-analyse som beskriver risikoer tilknyttet området og tiltaket.
Risikoer er basert på sannsynlighet for at en hendelse skal skje, og hvilken konsekvens
hendelsen har. Se vedlagt ROS-analyse for mer informasjon.
Det ble analysert 3 temaer i ROS-analysen:
1. Skader som følge av sterk vind
2. Skred som følge av kvikkleire
3. Trafikkulykker
Se følgende Tabell 6 som viser en oppsummering av foreslåtte tiltak i reguleringsplanen.
Tabell 6: Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen
TILTAK
Uønsket hendelse:

1
2

3

Tiltak:
Naturgitte forhold/naturhendelser
- Felle trær med høy eller meget høy risiko
Skader som følge av sterk vind - Eventuelt sikre trær med høy risiko, f.eks. med bruk
av barduner
- Det bør stilles krav til videre undersøkelser av
Skred som følge av kvikkleire
grunnen før utbygging. Dette er gjort i
rekkefølgebestemmelse punkt 3.2 og derfor dekket.
Menneske- og virksomhetsbaserte farer
- Anlegget utformes iht. gjeldende normer og
håndbøker for å sikre tilfredsstillende siktforhold samt
Trafikkulykker
trafikksikkerhet.
- Krav om tiltak som ivaretar trafikksikkerheten i planen
sikres i reguleringsbestemmelsene.
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Konsekvenser for naturmangfold ved fjerning av trær
Den vedlagte rapporten «Konsekvensvurdering for naturmangfold» konkluderer med
følgende:
Lindetrær
Lindetrærne er unge med lite substrat av habitatsverdi. Artsmangfoldet knyttet til disse
trærne vil derfor være lav. Selv om habitatsverdien er lav er trærne likevel viktige for
opplevelsen av parken og for økotjenestene de yter i form av fordrøyning av vann,
karbonbinding, støvbinding med mer.
Konsekvensen for naturmangfoldet om parklindene fjernes, vil være liten.
Spisslønn
Flere av de største og eldste spisslønnene har både forholdsvis grov bark, døde greiner og
synlige råteskader som hver for seg kan utgjøre mikrohabitater for en rekke organismer.
De samme trærne er imidlertid i så dårlig mekanisk/ strukturell forfatning at de utgjør en
uakseptabel stor risiko for ferdselen i området. Det dårligste treet på strekningen, er
allerede brukket tvers av midt på stammen. Den forventede restlevetiden for de øvrige
individene er lav og for de aller fleste bare 5 år, eller mindre. Uavhengig av om gang/
sykkelvegen bygges, eller ikke, så vil det av sikkerhetshensyn være presserende å få fjernet
de dårligste spisslønnene.
Spisslønn i alle utviklingsfaser er blant de vanligste viltvoksende løvtrærne i området og
konsekvensen for naturmangfoldet om trærne langs Ryggeveien blir fjernet, vil med størst
sannsynlighet være liten.
Ask
Den største av de tre askene har forholdsvis grov sprekkbark og den har sannsynligvis et eller
flere hulrom i den nedre aller nederste delen av stammen og ut i der rotråte forårsaket av
raspskjellsopp. Råteutbredelsen en vanskelig å fastslå, men antas å være moderat til
fremskredent.
Ask er i likhet med spisslønn blant de vanligste viltvoksende løvtrær i området og
konsekvensen for naturmangfoldet om asketrærne fjernes, vil med størst sannsynlighet være
liten.
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Eik
I faggrunnlaget til handlingsplan for hule eiker, anslås det i Norge kan være opptil 1500 arter
i assosiasjon med eik. De aller fleste av disse er særlig knyttet til grove, gamle trær. Eikene
kan nå en langt høyere alder enn de fleste andre trær og de utgjør da ofte høyt verdsatte
landskapselementer som gjennom generasjoner har vært gjenstand for både beundring og
forundring.
Habitatkvalitetene som er av størst betydning for spesialiserte arter (hulhet, vedmuld mv.)
oppstår forholdsvis sent i eikas livsløp, og hogst av trær som allerede har disse kvalitetene,
eller som vil kunne utvikle slike kvaliteter, er en viktig trussel mot langsiktig opprettholdelse
av naturtypen og det tilhørende artsmangfold. Det kan antas at mange av artene som er
knyttet til hule eiker har en relativt begrenset evne til spredning. I tillegg er de i hele eller
deler av livsløpet (avhengig av art) høyt spesialiserte til de økologiske nisjene som de hule
eikene tilbyr (vedmuld, sprekkebark mv.).
For slike arter kan de hule eikene anses som «øyer» med egnet habitat, og for å
opprettholde levedyktige bestander av slike habitatspesialister er det avgjørende å
opprettholde et økologisk funksjonelt nettverk av hule eiker (habitatøyer) i landskapet. I
praksis innebærer dette at det må finnes stabile eikemiljøer med trær i ulik alder, innen
rimelig avstand fra hverandre i landskapet.
Selv om ingen av eikene har utviklet synlige hulrom, eller kvaliteter knyttet til vedmuld
somsubstrat i dag, vil trærne, om de bevares, være en god investering som habitat av stor
verdi for det fremtidige naturmangfoldet som vil komme etter hvert som trærne eldes
ytterligere.
Antall arter knyttet til de 6 eiketrærne innenfor planområdet er ukjent og det vil være
uforenlig med intensjonen til handlingsplanen for hule eiker om trærne felles uten at det
gjøres anstrengelser for å bevare dem så godt det lar seg gjøre. Blir trærne fjernet vil en
mulig konsekvens være at andre sårbare arter allerede knyttet til en eller flere av trærne
også går tapt. En annen konsekvens er at trærne med sitt potensiale som en fremtidig
habitatskvalitet vil gå tapt for alltid i samme stund som de felles.
Anleggsmetode
Bygging av prosjektet medfører nærføring om inngrep i rotsonen til flere av eiketrærne på
strekningen. Det er derfor lagt inn tiltak i byggemetode og anleggsgjennomføring som skal
sikre at alle eiketrærne innenfor planområdet kan bevares.
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Avbøtende tiltak
Etablering av ny gang- og sykkelveiløsning langs Ryggeveien ved Melløsparken vil innebære
behov for graving innenfor rotsonen til flere eiketrær som i utgangspunktet ønskes bevart.
Måten dette utføres på vil være utslagsgivende for om trærne vil ta betydelig skade, eller
ikke. For å unngå skader som vil kunne medføre alvorlige følger for trærnes helse på både
kort og lang sikt, samt bidra til redusert stabilitet (statikk), foreslås å etablere «rottunneler».
Bygging av ny gang- og sykkelvei på vestsiden av trærne, inne i parkområdet, vil kunne
avskjære trærnes mulighet for fremtidig rotutvikling mot vest. Dette kan avbøtes ved å
installere «rottuneller» fordelt på utvalgte steder under ny gang- og sykkelvei slik at trærnes
røtter kan slippe gjennom barrieren som underbyggingen av gang- sykkelveien vil danne.
«Rottunneler» er halvrør; vanligvis laget av plast, betong, eller stålmateriale. De som
foretrekkes brukt i dette tilfellet er opprinnelig konstruert for å kunne magasinere overvann
under vei og parkeringsarealer ol. «Rottunellene» vil også beskytte røtter og vekstjord mot
kompresjonsskade. Det foreslås at det installeres 3 «rottuneller» per tre.
Fra og med tre nr. 10v og syd-østover finnes det allerede en gang- og sykkelvei som passerer
trærne på vestsiden og som begrenser trærnes rotutviklingen mot parken. Ny gang- og
sykkelveiløsning som bygges med «rottuneller» vil gi trærne mulighet for rotutvikling i
parkarealet vest for gang- og sykkelveien og dermed bidra til å forbedre vekstforholdene i
forhold til dagens situasjon.
Oppsummering
Slik planen fremstår vil alle eiketrærne innenfor prosjektområdet bevares. Rotsonen til flere
av eiketrærne vil berøres, men avbøtende tiltak som er beskrevet over vil gjøre at trærne
kan bevares.
Tiltaket legger imidlertid opp til å fjerne en dårlig spisslønn og en dårlig ask. Dette gjøres
også av sikkerhetshensyn. Som avbøtende tiltak vil samtlige trær som felles, bli erstattet
med nye trær.

Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven
Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12
Det er gjort en vurdering av tiltakets virking på naturmangfoldet iht. Naturmangfoldlovens
§§ 8-12.
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Naturmangfoldlovens § 8 Om kunnskapsgrunnlaget
Denne vurderingen baseres på sjekkliste i «Veileder for Naturmangfoldloven kapittel II»,
utgitt av Miljøverndepartementet 2012. Sjekklisten skal bidra til vurdering og synliggjøring av
naturmangfold i plansaker. Sjekklisten er utarbeidet med tanke på kommunal planlegging og
er her brukt for å vurdere tiltaket opp mot naturmangfold og hvilke tiltak som er gjort i
planen.
Tema

Beskrivelse av konsekvenser for
naturmangfold

Tiltak i planen

Hvilke økosystemer,
naturtyper eller arter
berøres av planen?

Hule eiker langs Ryggeveien kan bli
berørt av planforslaget.
Kanadagullris vil berøres av tiltaket.
Dette er en svartelistet/uønsket art.
Tiltaket kan ha effekter på trær og
utvalgt naturtype hul eik ved
bygging. I tilstandsrapport for trær
på strekningen er en av de hule
eikene beskrevet i dårlig tilstand, slik
at denne kan komme til å måtte
fjernes uavhengig av tiltaket.

Bevaring av hul eik er sikret i
reguleringsbestemmelsene.
Behandling av massene er sikret i
reguleringsbestemmelsene.
Det er i bestemmelsene satt krav til
rigg- og marksikringsplan som sikrer
bevaring av store trær. Ved eventuell
felling av store trær skal disse
erstattes, og det skal vurderes om felt
tre kan plasseres andre steder (død
ved deponi).

Kanadagullris vil påvirkes ved
bygging. Ved feil massehåndtering er
det risiko for spredning av fremmed
art.

Utvidelse av vegen er justert slik at
flest mulig trær bevares.
I konsekvensvurdering for
naturmangfold er det vurdert at
bygging kan tillates forutsatt varsom
håndtering av trær og rotsone i
anleggsperioden
(Konsekvensvurdering for
naturmangfold – Fjerning av trær,
fv.119 ved Melløs, Erik Solfjeld,
18.04.2017).

Hvilke effekter vil planen
ha på økosystemer,
naturtyper og arter?

Behandling av massene er sikret i
regulerings-bestemmelsene.
Hvordan er tilstanden for
de aktuelle økosystemer,
og utviklingen i antall
lokaliteter av naturtypene
og bestandene på
landsbasis og på stedet,
jf. bl.a. naturindeksen?

Habitatskvaliteten på det nåværende
stadiet for samtlige 5 eiker på
vestsiden vurderes å være lav. Over
tid vil dette endres og trærne vil
være en god investering med tanke
på utvikling av habitatskvaliteten på
sikt. Størst verdi for naturmangfoldet
vil trærne ha når de går inn i
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Kilde: Naturindeks for
Norge

Foreligger det faglige
rapporter og utredninger
om naturmangfoldet i det
aktuelle planområdet?

Foreligger det
erfaringsbasert kunnskap
hos f.eks. foreninger og
organisasjoner?
Vil planen påvirke truete
og nær truete arter eller
naturtyper på Norsk
rødliste for arter?
Kilde: Norsk rødliste for
arter 2015

Vil planen påvirke
verneområder,
nærområder til
verneområder, marint
beskyttede områder eller
vernede vassdrag (jf.
verneplan for vassdrag)?
Vil planen påvirke
tilstanden i
vannforekomster?
Kilde: KLIF Vannmiljø
Vil planen påvirke
utvalgte kulturlandskap?

PlanID 395

avviklingsfasen. Da vil antall
vedboende organismer og andre
sekundærarter være på det høyeste.
Hul eik er på landsbasis på
tilbakegang. Iht. handlingsplan for
hul eik vurderes det spesielt viktig å
bevare (rekruttere) unge eiketrær
som skal bli hule eiker på sikt. Det er
mange forekomster av eik i
nærområdet.
Det er utført en konsekvensvurdering av naturmangfold og en
tilstandsvurdering av trær langs
strekningen i forbindelse med
planarbeidet.
Informasjon om naturmangfold er
også innhentet fra tilgjengelige
kartdatabaser.
Det er ikke innhentet opplysninger
fra lokale kilder.

I høringsperioden vil privatpersoner
og organisasjoner ha mulighet for å
komme med innspill til planforslaget.

I konsekvensvurdering av
naturmangfold er det antatt at
habitatskvaliteten for eikene som
ikke er hule er lav. De hule eikene vil
ikke bli berørt av planforslaget.
Det er ikke vist truete eller nær
truete arter innenfor planområdet i
tilgjengelige kartdatabaser.
Ingen

Hule eiker er regulert til bevaring i
plankart.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen
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Kilde: MDs Naturbase
Vil planen påvirke
miljøregistreringer i skog?
Kilde: NIBIO, skog og
landskap
Vil planen påvirke
inngrepsfrie
naturområder
Kilde: DN - MDs
Naturbase
Vil planen påvirke
områder eller naturtyper
som er spesielt verdifulle
for biologisk mangfold?
Kilde: MDs Naturbase

Er det kunnskapsmangel?
Hva mangler vi eventuelt
kunnskap om?

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Planen kan påvirke forekomster av
hul eik som er spesielt verdifulle
med tanke på biologisk mangfold.
Det er utført en
konsekvensvurdering som
konkluderer med at tiltaket kan
gjennomføres uten at verdier knyttet
til biologisk mangfold går tapt. Det
forutsetter at man i størst mulig grad
viser aktsomhet ved bygging.
Det foreligger ikke nøyaktige
innmålinger av treets rotsone og
dryppsone.

Det er satt krav i bestemmelsene om
at rigg- og marksikringsplan skal
utarbeides i samråd med fagkyndig på
trær/biologisk mangfold.

Det skal vurderes om det er behov for
innmåling av treets rotsone og
dryppsone.

Tabell 7 – Sjekkliste for naturmangfold i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 Om
kunnskapsprinsippet. Kilde: Veileder Naturmangfoldloven kapitel II,
Miljøverndepartementet 2012.

Naturmangfoldlovens § 9 Om føre-var-prinsippet
«Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges stor
vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»
Innhentet informasjon i form av tilstandsvurdering av trær og konsekvensvurdering av
naturmangfold er vurdert som tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Avbøtende tiltak er sikret
gjennom reguleringsbestemmelsene. Planområdet består ellers av vegareal, som gjør at det
vurderes som lite sannsynlig at det finnes andre naturverdier i planområdet utover de som
er registrert i naturbase.
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Naturmangfoldlovens § 10 Prinsippet om samlet belastning
«For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert
utbyggingsprosjekt sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere,
nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng»
Planområdet er i dag bebygd og består av harde flater. Planforslaget legger til rette for
utvidelse av vegareal langs fylkesvegen og vil således ikke endre dagens situasjon mht.
terrenginngrep. Kanadagullris må behandles riktig, da det er en uønsket art med muligheter
for spredning, dette sikres i reguleringsbestemmelsene. Det er registrert flere lokaliteter
med den utvalgte naturtypen hul eik i nærområdet samt regionalt og nasjonalt. Tiltaket
kommer i berøring med rotsonen til flere slike trær, men avbøtende tiltak som beskrevet i
kap. 7.10.2 vil redusere skadeomfanget og slik at trærne ikke få skade av betydning. Det
foreligger ikke andre planer i kommunen som har betydning for hule eiker i området. Det
vurderes at utbygging etter planen ikke vil bidra til vesentlig negativ samlet belastning for
naturen, hverken på lokalt, regionalt eller nasjonalt.
Naturmangfoldlovens § 11 Om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre
naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omfang. Dette
forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre
aktuelt hvis det ikke medfører skade».
Ved tiltak for å sikre hule eiketrær både i anleggs- og driftsfase skal disse bekostes i sin
helhet av tiltakshaver.
Naturmangfoldlovens § 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder
«Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalisering, som,
ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene».
Det er vurdert andre løsninger av sykkeltiltak på strekningen. Den valgte løsningen er mest
mulig arealeffektiv med tanke på bredde.
Forslagstiller setter som en forutsetting at de beste miljøforsvarlige teknikker skal benyttes i
den videre planleggingen og gjennomføring av prosjektet. Dette er krav som må settes i
arbeid med plan for ytre miljø (YM-plan). Avbøtende tiltak som sikrer en forsvarlig
håndtering av hule eiketrær og store trær er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.
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Samlet vurdering
Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for naturmangfold i
planområdet. Konsekvensvurderingen konkluderer med at det er risiko for at større trær kan
skades, men at tiltaket lar seg gjennomføre forutsatt at man viser aktsomhet. Se også
vedlagt konsekvensvurdering.
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VEDLEGG
Nr.

Navn/innhold

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plankart
Planbestemmelser
Teknisk plan
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Geoteknisk rapport Melløskrysset
Støyutredning
Uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid
Oppsummering av uttalelser varsel om oppstart av planarbeid med kommentarer
Uttalelser ved offentlig ettersyn
Oppsummering av uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Uttalelser ved begrenset høring
Oppsummering av uttalelser ved begrenset høring med kommentarer
Uttalelser ved varsel om utvidet planområde
Konsekvensvurdering for naturmangfold. Fjerning av trær
Tilstandsrapport – trær
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