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1. PLANENS HENSIKT  

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs 
fv. 119 Ryggeveien på strekningen fra krysset med Dyreveien til krysset med Carsten Ankers gate. 
Tiltaket skal bidra til et sammenhengende sykkelnett i henhold til plan for hovednettet for 
sykkeltrafikk i Moss/Rygge 2019-2028.  

 

2. REGULERINGSFORMÅL 

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål jf. lov om planlegging og 
byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (pbl).  

2.1 Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, nr. 1) 

• Boligbebyggelse (B1-B2) 
• Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12-5, nr. 2) 

• Kjøreveg (o_SKV) 
• Fortau (o_SF1-2) 
• Gang-/sykkelveg (o_SGS1-2) 
• Sykkelanlegg (o_SS) 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
• Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-6) 

2.3 Grønnstruktur (pbl §12-5, nr. 3) 

• Park (o_GP1-2) 

2.4 Bestemmelsesområder (pbl §12-7) 

• Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1-4) 

 

3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

3.1 Vegetasjon  

Før arbeid igangsettes skal bevaringsverdige trær beskyttes og sikres. Arbeidet utføres med bistand 
fra godkjent arborist eller annen fagperson med relevant kompetanse (jf. pbl § 12-7, nr. 2, 10).   

3.2 Geoteknisk detaljprosjektering  

Før arbeid med tiltak innenfor planområdet som berører grunnen igangsettes, skal det utføres 
supplerende geoteknisk detaljprosjektering av lokalstabilitet, samt omfang av geotekniske tiltak skal 
vurderes. Vurderinger utført i geoteknisk rapport tilhørende teknisk plan skal legges til grunn for 
videre detaljprosjektering (jf. pbl § 12-7, nr. 10, 12).  

 



Fv. 119 Sykkeltiltak ved Melløs  PlanID 395 

2 av 4 
 

4. FELLESBESTEMMELSER 

4.1 Kulturminner   

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(kulturminneloven) § 8 (jf. pbl § 12-7, nr. 6). 

4.2 Universell utforming  

Anlegget skal utformes etter prinsippene for universell utforming. Ved nyplanting skal det kun 
benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. Duftsterke arter bør unngås (jf. pbl § 12-
7, nr. 4). 

4.3 Støy- og luftkvalitet   

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 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). 

4.4 Trafikkregulerende tiltak   

Eiendommene med gnr./bnr. 2/1718, 2/1715, og 2/1714 skal ha avkjørsel til Ryggeveien, vist i 
plankart med avkjørselpil. Eiendom med gnr./bnr. 2/1711 skal ha avkjørsel til Dyreveien, og kan 
bruke gang- og sykkelveg, (o_SGS2) for å komme ut. Stenging av avkjørsler er vist på plankartet (jf. 
pbl § 12-7, nr. 7). 

4.5 Bevaring av vegetasjon  

Naturtype «hule eik», som vist på plankartet som «Eksisterende tre som skal bevares», skal bevares 
og beskyttes. Gravearbeider nærmere enn 5 meter tillates dersom det gjøres spesielle tiltak for å 
ivareta treets stabilitet og evne til å ta opp vann og plantenæringsstoffer. Graving innenfor fem 
meter fra treet skal skje med anleggsmetode eksempelvis vakuumsuging/luftspade/håndgraving. 
Røtter må eventuelt skjæres over med sag for å få rene snitt. Det skal etableres minimum tre 
jordtunneler under ny gang- og sykkelveg for hvert tre.  

Større trær innenfor planområdet som bidrar til alléopplevelsen langs vegen, men som må fjernes 
som følge av anlegget og/eller fordi de utgjør en risiko, skal erstattes for å opprettholde inntrykket av 
en allé (jf. pbl §12-7, nr. 2).  

4.6 Forurenset grunn  

Dersom det ved anleggsarbeidet blir avdekket forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles, jf. 
forurensingsloven §7 (jf. pbl § 12-7, nr. 3). 

4.7 Overvannshåndtering  

Tiltaket skal utformes i henhold til gjeldende retningslinjer/normer for overvannshåndtering (jf. pbl § 
12-7, nr. 4). 

4.8 Faseplan/trafikksikring   

Det skal utarbeides detaljerte faseplaner for omlegging av trafikk i anleggsperioden samt utføres 
vurdering av trafikksikkerhetstiltak. Planen skal redegjøre for kjøreruter for ordinær- og 
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anleggstrafikk og vise hvordan gående, syklende og reisende med kollektivtrafikk kan ferdes trygt 
gjennom planområdet i anleggsperioden (jf. pbl § 12-7, nr. 4).   

4.9 Plan for ytre miljø (YM –plan)  

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM- plan) som skal beskrive hvordan forhold knyttet til 
ytre miljø skal vurderes og håndteres i den videre prosjekteringen og anleggsperioden. Planen skal 
beskrive tiltak for beskyttelse av omgivelsene mot forurensing, støy, vibrasjoner og skade samt andre 
ulemper i bygge- og anleggsfasen. Masser innenfor områder som er identifisert med uønskede arter 
skal håndteres forsvarlig slik at spredning hindres (jf. pbl § 12-7, nr. 3). 

4.10 Rigg- og marksikringsplan   

Det skal i byggeplanfasen utarbeides en rigg- og marksikringsplan. Planen skal vise anleggsgrenser, 
verdifulle/spesielle områder og trær som skal bevares. Hule eiker som vist på plankart skal skjermes 
med fysiske tiltak. Svartlistede arter skal markeres. Planen skal også redegjøre for hvilke områder 
som skal sikres og hvilke områder som skal istandsettes etter anleggsperioden er ferdig. Rigg- og 
marksikringsplan skal utarbeides i samråd med arborist, biolog eller annen relevant fagperson. Det 
skal også utarbeide en detaljplan for hvordan trærne skal skjermes (jf. pbl § 12-7, nr. 4).   

4.11 Utforming  

Det tillates mindre avvik i skråningsutslag og topp skjæring innenfor områder regulert til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og bebyggelse og anlegg (jf. pbl § 12-7, nr. 2). 

 

5. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL  

5.1 Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, nr. 1) 

5.1.1 Boligbebyggelse (B1-B2) 
Det tillates oppført støttemur i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. For bruk og utnyttelse av 
områdene avsatt til boligbebyggelse skal bestemmelser i gjeldende tilstøtende reguleringsplaner 
gjelde (jf. pbl § 12-7, nr. 1,2).   

5.1.2 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 
Felt BOP omfatter del av eksisterende offentlig eller privat tjenesteyting. Bestemmelser i gjeldende 
tilstøtende reguleringsplan videreføres for arealet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (jf. pbl 
§ 12-7, nr. 1,2).   

 

5.2 Samferdsel og tekniske infrastruktur (pbl §12-5, nr. 2) 

5.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
I anleggsperioden for bygging av gang- og sykkelveg og omlegging av adkomstveger kan områdene 
regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur benyttes til riggplass, anleggsveger, 
mellomlagring av masser, samt parkering av anleggsmaskiner, og annen aktivitet knyttet til 
anleggsdriften. I områdene tillates oppføring av brakkerigger og annen riggetablering uten 
byggesaksbehandling. Etter avsluttet anlegg skal områdene ryddes og istandsettes i henhold til 
punktene i «6 Bestemmelsesområder».  
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Ved detaljprosjektering og opparbeidelse av samferdselsanleggene kan det foretas justering av 
grensene mellom de ulike samferdselsformålene, forutsatt at endringene ikke medfører dårligere 
trafikksikkerhet, fremkommelighet eller estetiske kvaliteter enn vist i reguleringsplanen (jf. pbl § 12-
7, nr. 2).  

5.2.2 Kjøreveg (o_SKV) 
Kjøreveg, o_SKV, er offentlig veg (jf. pbl §12-7, nr. 14).  

5.2.3 Fortau (o_SF1-2)  
Fortauene, o_SF1-2, skal være offentlige. O_SF1 skal opparbeides med en bredde på minimum 2 
meter ekskl. vegskulder (jf. pbl §12-7, nr. 14).  

5.2.4 Gang-/sykkelveg (o_SGS1-2)  
Gang- og sykkelvegene, o_SGS1-2, skal være offentlige (jf. pbl §12-7, nr. 14).  

5.2.5 Sykkelanlegg (o_SS)  
Sykkelanlegg, o_SS, skal være offentlig. O_SS skal opparbeides med en bredde på minimum 3 meter 
ekskl. vegskulder (jf. pbl §12-7, nr. 14).  

5.2.6 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT, er offentlige anlegg. Innenfor området tillates det etablert 
anlegg, konstruksjoner og installasjoner som ledd i veganlegget (jf. pbl §12-7, nr. 1, 14). 

5.2.7 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-6) 
Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1-6, er offentlige anlegg. Innenfor området tillates det etablert 
mindre anlegg, konstruksjoner og installasjoner som ledd i veganlegget. Annen veggrunn skal 
revegeteres og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner/frisiktlinjer eller 
vanskeliggjør nødvendig vedlikehold (jf. pbl §12-7, nr. 1, 2 og 14). 

 

5.3 Grønnstruktur (pbl §12-5, nr. 3) 

5.3.1 Park (o_GP1-2)  
O_GP1-2 omfatter eksisterende offentlig park (jf. pbl §12-7, nr. 14).  

 

6. BESTEMMELSESOMRÅDER 

6.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1- 4)   

Bygge- og anleggsområder er midlertidige og opphører når anlegget er ferdigstilt. Områdene tillates 
midlertidig benyttet til lagerplass, kjøreareal, parkering, deponi, riggområde og annet som er 
nødvendig for gjennomføring av anlegget. Midlertidig bygge- og anleggsområder skal fremstå som 
ryddige og være minst mulig til sjenanse for omgivelsene.  

Når anlegget er ferdigstilt trer de til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser for dette området 
i kraft. Etter at anlegget er ferdig og senest 1 år etter at anlegget er åpnet for trafikk, skal områdene 
være satt i stand og tilbakeført til arealbruksformålet (jf. pbl §12-7, nr. 1). 
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