Advokatene på Jeløy
Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS:
Advokat Ronald Pedersen
Advokat Marte Reier

Moss Kommune

Advokat Stein Olsvik

Postboks 175

Advokat Helge Karlbom
Advokat Halldis Årseth

1501 MOSS
e-post: stian. ber e
ost

I kontorfellesskap med:

moss. kommune. no

Advokatfirmaet Monclair AS

moss. kommune. no

Advokat RenateBjømstad
Advokat Bård B. Hauger
Advokat Petter Chr. Wilskow

Deres ref. : 20/15073-12-SATBE

Moss, 07. 01. 2022

Vår ref. : 145600 / 8706 / MR

HØRINGOG OFFENTLIGETTERSYN - DETALJREGULERING- FORTAU/GANG-

OG SYKKEVEI - FV 119 BILLMANNSBAKKEN - STØTVIG HOTELL
1.

Undertegnede er kontaktet av Thor ØisteinKilstad, som er eier av eiendommen
Tollbuveien 1 gnr. 134 bnr. 61 i Moss, i forbindelse med kommunens brev av

18. 11. 2021. l brevet er gitt en frist for å fremkomme med merknader og innspill til

planforslaget innen 07. 01. 2022.
På vegne av Thor Øistein Kilstad er det tidligere inngitt bemerkninger til planene om
å etablere fortau/gang- og sykkelvei forbi - og delvis over- hans eiendom gnr. 134

bnr. 61, jfr. våre brev av 21. 08. 2017, 1 2. 01. 2017 og 29. 04. 2016. For ordens skyld
vedlegges kopi av nevnte brev, idet de innspill som der er fremsatt på vegne av Thor
ØisteinKilstad er like aktuelle i forbindelse med forslaget til detaljregulering.

Thor ØisteinKilstad er forøvrig fortsatt av den oppfatning at det vil væreen trafikal og
kostnadsmessig bedre løsning om veilegemet med tilliggende fortau/gang-og

sykkelvei forskyves østover, slik at det ikke må avstås areal fra og dermed heller ikke
må rives bebyggelse på gnr. 134 bnr. 61.
Konsekvensene av planforslaget for Thor ØisteinKilstads eiendom samt
konsekvensen for eiendommen må østsiden av veien dersom veglegemet forskyves
mot øst, er for øvrig illustrert på vedlagte fotosituasjon utarbeidet av Østavind
arkitekter; datert 06. 01. 2022.

2.

Ved å forskyve veilegemet mot østder hvor veien passerer gnr. 134 bnr. 61, vil det
fortsatt kunne etableres en god og hensiktsmessig løsning mht. fortau og

gang/sykkelvei på vestsiden av F119, men uten at det gjøres inngrep i min klients
eiendom gnr. 134 bnr. 61, evt. kun minimale inngrep. Det utarbeidede planmaterialet
forbi gnr. 134 bnr. 61 erforøvrig mangelfullt. For å få en forsvarlig innsikt i
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konsekvensene av planforslaget må det - av forslagsstiller - utarbeides et tversnitt
som illustrerer hvordan de problemstillinger som planforslaget medfører er tenkt løst.
Tverrsnitttegningene må illustrere både eksisterende veg og eksisterende
bebyggelse og tilstanden etter gjennomføring av foreslått planløsning, herunder må
dette vises i flere «etapper» forbi eiendommen. At inngangsparti til hovedhuset ikke
er vist på det som foreløpig foreligger av tegningsmateriale, innebæreren vesentlig
mangel.

Eiendommen gnr 134 bnr. 61 avgrenses pr. idag med steingjerde mot veibanen,
samt en trerekke med stedstypiske og estetiske bjerketrær. Videre ligger

bebyggelsen på eiendommen med kort avstand til eiendomsgrensen, og
planforslaget innebærerogså at et anneks av stor økonomisk og bruksmessig verdi
må rives - evt flyttes.

Bebyggelsen nærmestveien består av tidligere bolighus som i de mer enn siste 65
årene har værtbenyttet som fritidsbolig samt et anneks - begge disse bygningene er

registrert i SEFRAK-registeret, hvilket tilsier at kommunen i forbindelse med

reguleringsarbeidet måforeta en vurdering av bebyggelsens verneverdi førdet evt.
gis tillatelse til å endre, flytte eller rive bebyggelsen. Dette tilsier at verneverdien må
vurderes allerede i forbindelse med detaljreguleringsarbeidet.

Thor ØisteinKilstad er kjent med at Kommunedirektøren mener å ha vurdert
forholdet til SEFRAK-registeret og hensynet til det kulturhistoriske uttrykket. Imidlertid
konkluderes det likevel med at SEFRAK-registrert uthus i Tollbuveien 1 forutsettes

fjernet. Det fremkommer ikke hvorvidt det er foretatt noen vurdering av muligheten for
å forskyve vegbanen, og dermed fortau/gang- og sykkelvei mot øst slik at det

SEFRAK-registrerte uthuset kan bevares. Vurderingen av planforslaget fremstår
derfor som mangelfull hva gjelder traseen forbi Tollbuveien 1.
Av den nærmere planbeskrivelsen, sist oppdatert 28. 05. 2021, fremkommer at

bygninger merket med rødt har vernestatus A og er av stor kulturhistorisk verdi. Så

vidt Thor Øistein Kilstad klarer å lese Figur 10 i detaljbeskrivelsen, er både det

anneks som nå foreslås fjernet samt hovedbygningen registrert som bygninger med

vernestatus A, dvs at stor kulturhistorisk verdi. Dette alene tilsier at veglegemet med

gang- og sykkelsti børforskyves mot østslik at annekset kan bli stående.

Thor ØisteinKilstad er av den oppfatning at dersom det ikke er mulig å opprettholde
annekset (SEFRAK-registrert uthus) med sin nåværendeplassering, så må det her
åpnes for en mellomløsning som innebæreren flytting av annekset slik at dette

knyttes til hovedbygningen. Da vil den verneverdige bygningen kunne opprettholdes

og bidra til å bevare den stedstypiske bebyggelsen i området.

Vedlagt følger forslag til forskyvning av traseen utarbeidet av Østavind Arkitekter og
hvor det forutsettes flytting av annekset.
3.

Thor ØisteinKilstad stiller også spørsmål ved de vurderinger som i saksfremstiltingen
er gjort hva gjelder støy og eiendomsgrenser

Det uttales at tiltaket ikke legger opp til økning av støy og at det således ikke blir
behov for støydemping i reguleringsplanen.
Thor Øistein Kilstad er av den oppfatning at den planlagte løsning vil gi en vesentlig
forverret situasjon for eiendommen Tollbuveien 1.

For det første vil veilegemet, herunder fortauet/gang- og sykkelveien, ut fra det

materiale Thor ØisteinKilstad har funnet frem til, bli etablert ved at terrenget fylles
opp for å få etablert gang- og sykkelveien, l den visuelle presentasjonen som mer
utarbeidet, ser det ut til at gang- og sykkelveien vil bli hevet i forhold til dagens

terreng, slik at toppen av fortauet vil få en øket høyde på 1, 08 meter i forhold til
dagens terreng, og det er vist en kantmur på ca 1, 20 meter høyfra toppen av
fortauslegemet. Ved at hele veglegemet føres nærmereden gjenværende
bebyggelse på gnr. 134 bnr. 61 blir støybelastningen øket, foruten at eiendommen

blir utsatt for et vesentlig øket innsyn samt mer utsatt for støv og søppel fra gang- og

sykkelveien. Dette forholdet kan til en viss grad avbøtes ved at muren i kant av
fortauet blir gitt en høyde på 1, 80 fra toppdekket.
Gjennomføring av planforslaget vil medføre at majestetiske bjørker - som sammen
med steingjerdet fungerer som en form for skjerm mellom veibane og eiendommens

utearealer og bebyggelse - blir fjernet, slik at opplevelsen av privat areal blir
vesentlig svekket. Således vil fremføring av fortau med gang- og sykkelvei i samsvar
med planforslaget medføre at eier/bruker av eiendommen nærmestfår en opplevelse
av at personer som ferdes på gang- og sykkelveien sitter på/ferdes over
inngangspartiet til fritidsboligen. Som kommunen som reguleringsmyndighet
forutsettes å værevel kjent med, vender inngangspartiet på hovedhuset mot øst, dvs
mot veien. Det fremkommer ikke av reguleringsplanforslaget om det er vurdert eller
forutsatt noen form for avbøtende tiltak, så som flytting av inngangsparti, skjerming
mot innsyn, støv, skitt og støy m. v.

l reguleringsplanforslaget omtales støy i anleggsfasen særskilt.Thor Øistein Kilstad
stiller spørsmål ved om muligheten for bruk av hans eiendom i anleggsfasen er
vurdert. Ut fra det kartmateriale som er utarbeidet er anneks i nordøstre hjørneav

eiendommen forutsatt revet, og grensen for anleggsområde er tegnet inn langs hele
vestre vegg på hovedbygningen og langs så godt som hete nordveggen på

hovedbygningen. Ettersom inngangen til hovedbygningen er mot nord, vil det med
den angitte anleggsgrense væreumulig å komme inn i bygningen, og bruk av
bygningen vil dermed væreumuliggjort. Evt. støydempende tiltak i anleggsfasen
ivaretar ikke på noen måte grunneier/brukers interesser mht bruken av eiendommen
som sådan.

Under punktet «Eiendomsgrenser» uttales at det planlegges for erverv av areal fra
Tollbuveien 26, 28 og 30. Saksfremstillingen fremstår som unøyaktig når det ikke
fremkommer omfanget av erverv av grunn fra private eiendommer. Av

grunnervervstegning av 28. 05. 2021 fremkommer med all tydelighet at det skal
erverves grunn også fra Tollbuveien 1 gnr. 134 bnr. 61.
Det erforøvrig heller ikke bare grunn som sådan som erverves, grunnerven/et

innebærerogså, som allerede påpekt, riving av et SEFRAK-registret anneks, med
den vesentlig verdiforringelse dette vil medføre for eiendommen. Dette er en særskilt

verdiforringelse som vil komme i tillegg til den verdiforringelse som avståelse av øvrig

grunn fra eiendommen vil innebære.Den nærføringsom etableringen av gang-og
sykkelvei nærmerehovedhuset enn 2 meter vil medføre, vil alene gi en betydelig
verdiforringelse.
Et avbøtende tiltak ville kunne væreom det i planforslaget ble åpnet for flytting av
annekset slik at det i planforslaget klart åpnes for flytting av annekset til annet egnet
sted på eiendommen.

Hvis det i tillegg etableres gatelys på strekningen som passerer Kilstads eiendom, vil
hele innkjørselen og inngangspartiet ligge badet i flombelysning med den sterkt
negative virkning dette vil medføre.
Thor Øistein Kilstad finner også grunn til å påpeke at mens det i planforslaget
bestrebes på å beholde og reetablere gamle steingjerder samt vegetasjon, så vil det

ikke væretilfelle forbi hans eiendom, hvor det vil bli etablert en betongmur. Å
forskyve veibanen med fortau østover som foreslått fra Thor ØisteinKilstads side, vil
medføre at man unngår en høy oppfylling mot den bevaringsverdige bebyggelser .
vest og dette vil bidra til at det stedstypiske bildet derved opprettholdes.
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NYTT VARSEL OM OPPSTART AV DETAUREGULERINGSPLAN FOR MYE

TRAFIKANTER LANGS FYLKESVEG 119 PÅSTREKNINGEN
BILLMANNSBAKKEN - STØTVIGHOTELL

Jeg viser til Deres brev av 26. 06. 2017 til Thor ØisteinKilstad som eier av Tollbuveien

1 gnr. 34 bnr. 61 i Rygge samt kunngjøring av nytt varsel om oppstart av

planarbeider.

Det er gitt frist for å komme med innspill innen 25. 08.2017.

For ordens skyld viser vi på vegne av Thor ØisteinKilstad til de innspill som tidligere

er inngitt i saken på hans vegne, sist ved vårt brev av 12. 01. 2017 og tidligere brev av

29. 04. 2016.

Ut fra mottatt brev med kartskisse, forutsettes at gjerdet/støyskjerm på Kilstads

eiendom vil bli stående.

Av kartskissen fremgårfor bådealternativ 1 og 2 at det planlegges lagt fortau inn

mot eksisterende gjerde/støyskjerm på bnr. 61. Thor ØisteinKilstad har, som
tidligere opplyst, ikke innsigelser mot at det legges fortau på utsiden av eksisterende

gjerde/støyskjerm på eiendommen, idet ønsket løsningmed sikte på å ivareta
behovet for myke trafikanter kan ivaretas ved å utvide veibanen mot østog slik at
fortau legges inn mot eksisterende gjerde/støyskjerm på bnr. 61. Dersom forslaget
mot formodning skal oppfattes dithen at gjerde/støyskjerm - og innenforliggende
bebyggelse således blir berørt - er Kilstad av den oppfatning at dette ikke er noen

akseptabel løsning. Bebyggelsen på den andre siden av veien, østsiden, ligger

høyere enn veibanen, og det er mer naturlig å gjøre inngrep i disse eiendommene,

herunder også evt. steingjerder, for å etablere den nødvendigevegbredde med
fortau. Det vil væreen vesentlig større ulempe for bnr. 61 enn for eiendommene på
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oversiden av veien, dersom det gjøres inngrep i bnr. 51 all den stund eiendommen
med bebyggelse ligger lavere enn og tett inntil eksisterende veibane.
Vi viser for øvrig til det som er anført tidligere, sist i nevnte brev av 12. 01. 2017.
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Moss, 12. 01. 2017

VARSEL OM OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - FV 119

BILLMANNSBAKKEN - STØTVIG HOTELL, TILTAK FOR MYKE TRAFIKANTER

Vi viser til Deres brev av 22. 11.2016 til Thor ØisteinKilstad som er eier av

Tollbuveien 1 gnr. 34 bnr. 61 i Rygge. Frist for å inngi uttalelse til varselet om
offentlig ettersyn av planprogrammet er 13. 01.2017.
Thor Øistein Kilstad har, som eier av gnr. 34 bnr. 61 ikke innsigelser til selve

planprogrammet. Han har notert seg at det skal utredes 3 ulike alternativer, uten at

det av varselet nærmerefremkommer noe om hvilke konsekvenser alternativene
utover 0-alternativet vil få for Kilstads eiendom.

Vi viser for ordens skyld til den uttalelse som er inngitt herfra av 29. 04. 2016, samt

tidligere kontakt med Kilstad forbundet med spørsmåletom opparbeidelse av gangog sykkelveg på strekningen.

Thor ØisteinKilstad er av den oppfatning at hensynet til kulturminner og kulturmiljø,
naturmangfoldet samt landskap og stedsidentitet tilsier at det ikke gjøres inngrep i

hans eiendom gnr. 34 bnr. 61. Dersom det er behovfor å anlegge gang- og sykkelsti
på strekningen, kan dette løsesved å legge denne på eksisterende veibane inn mot

eksisterende gjerde/støyskjerm på bnr. 61, og slik at selve veibanen
parallellforskyves østover.

For øvriger Thor ØisteinKilstad usikker på hvorledes varselet om offentlig ettersyn

planprogrammet er å forstå, l det av Statens Vegvesen utarbeidede planprogram
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datert 17. 11.2016, er det i pkt. 6. 2. Eiendomsforhold gitt en oversikt hvorav
fremkommer hvilke eiendommen planavgrensningen omfatter. Thor ØisteinKilstads
eiendom gnr. 34 bnr. 61 fremkommer ikke i oversikten over berørte eiendommer. Om
dette innebærerat det ikke lengre er aktuelt at deler av Kilstads eiendom vil kunne
bli berørt av planprogrammet eller om det skyldes enn feil at gnr. 34 bnr. 61
Tollbuveien ikke er angitt, er uklart. Dersom eiendommen ved enn feil ikke er angitt i
oversikten, forutsetter vi at dette blir korrigert i det materialet som legges ut til
offentlig ettersyn.
På vegne av Thor ØisteinKilstad forbeholdervi oss å komme med ytterligere
uttalelse dersom det viser seg at de forhold som er omtalt i vårt brev av 29. 04. 2016
ikke blir hensyntatt.
Vi ber om at fremtidige henvendelser i saken blir sendt vårt kontor i tillegg til Thor
Øistein Kilstad.
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Deres ref.:

VARSELOM OPPSTARTAV DETAUREGULERINGSPLAN- R^ 119
BILMANNSBAKKEN- STØTVIGHOTELL,l RYGGE KOMMUNE- FORTAU
Jeg visertil brev av 06.04.2016 fra Statens vegvesen med varsel om oppstart av
detaljreguleringsarbeider for opparbeidelse av fortau på strekningen Bilmannsbakken
- Støtvighotell.

Undertegnede er på grunnlag av brevet av 06. 04. 2016 kontaktet av Thor Øistein

Kiistad som er eier av eiendommen Tollbuveien 1 gnr. 34 bnr. 61 i Rygge.

Min klient har full forståelse for at det er behov for etablering av fortau for å sikre og

gi et godt tilbud for mye trafikanter på strekningen gjennom Larkollen.
Fra min klients side pekes påat deler av bebyggelsen(anneks) på hans eiendom
ligger helt ut i tomtegrensen. l tillegg er avstand fra eksisterende støyskjerm til
inngangsparti på hovedhuset er så vidt kort at inngangspartiet vanskelig kan
opprettholdes dersom det planlagte fortauet medfører inngrep i eiendommen.
Thor ØisteinKilstad har ikke innsigelsermot at det etableres fortau på sjøsidenav Fv
119, men er av den oppfatning at dette enklest og best kan gjøres ved på den
aktuelle del av strekningen å forskyve selve veibanen (kjørebanen) innover mot

eiendommene på østsiden av veien. Da vil ytterkant av fortauet mot vest falle
sammen med ytterkant av dagens Fv 119 forbi Tollbuvn. 1.

En slik forskyvning vil etter min klients vurdering ikke medføre inngrep i eksisterende
bebyggelse verken på vest- eller østsiden av vegen, idet det er tilstrekkelig areal
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meltom eksisterende veibane og bebyggelse i øst. Dermed vil en slik løsning være
den som vil væreden minst inngripende for de tilliggende eiendommene, og være i
samsvar med alternativ 2 A i Forprosjektet for Fv 119 Larkollen av oktober 2011..
Et særskiltforhold som taler i mot at fortauet blir lagt vest for eksisterende veibane,

er de verneverdier som ligger i eiendommen Tollbuvn. 1. Eiendommen ligger i
område som i gjeldende reguleringsplan gårunder kategori "Spb4", dvs

spesialområde bolig, og hovedhuset er angitt som bygg kategori A, dvs bygning med
"høykulturhistorisk'eller arkitektonisk verdi eller verdi i forhold til landskapsmiljø
(karakteristisk for Larkollen". Min klient harnedlagt betydelige midler i oppgradering
bådeav det aktuelle annekset og hovedhuset, og er av den oppfatning at deforhold

som er påpektforan tilsier at det herikke gjøresinngrep i hanseiendom slikdet kan
se ut til at detaljreguleringsvarselet åpner opp for.

Thor ØisteinKilstad tar om ønskeliggjeme et møte med Statens Vegvesen i sakens
anledning.
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Planforslag der fortau utvides mot vest
Konsekvens:

- Høy støttemur(ca 1, 8m høy) i en avstand på ca 1, 5m fra fasaden til eksisterende
bevaringsverdig bolig på Tollbuveien 1.
-Anneks høyerei bilde rives

^

Alternativ løsning om vei utvides mot øst
Konsekvens:

- Støttemurme flyttes østover

LU
l-

l

en

^
a

<

l. 1

'^

j"

-V+--

"^

fr-

n

ir'
li

11

,

i

'11

a)
(O

or
.

r

0-

o
/'.-'-.

^->--=¥.... --^;^^
rr--

l-

...J

\;

-?

. , x'

/

'"' '

\.

/. \

\-

) , ^

/..^A

-'-s

-----^-7Lv
\

--+

-l

1--

^

-^r"-^
y

OSTAVIND
ARKITEKTER

Tollbuveien 1.

A10-1
MÅLESTOKK

Forslag til endring i plankart

1:160

SSH

FORMAT

A4

PROSJ. NR.

120006

UTSKR. DATO

06. 01. 22

Moss kommune
boks 175, 1501 Moss
post @moss.ko mmune.no,
st ian.berge@ moss.kommune.no

7.1.2022

Svar til - Forslag til detalj regulering for fortau/gang- og sykkelvei FV. 119 Billmannsbakken-Støtvig Hotel - Kommentar til planen
Jeg har t idligere sendt inn komment arer i brevs fo rm ti l G/ S pro sj ekt et, det må være seg,
St at ens Vegvesen, Viken- og Øst fold Fy lkeskommune og M oss kommune.
Ingen av disse henvendelser har blitt besvart , eller blitt hensy nt att , noe denne planen vit ner
om.
12.7.2010
11.1.2011
10.5.2016
24.8.2017
16.5.2018
9.12.2020
Her er noe ut elatt , men det viser ingen evne fr a myndighet ene ti l

a lyt t e t il innspill som

kommer.
M it t t ilsvar er delt i 5 kat egorier
Fakt af eil i det aljreguleringsplanen
Tungt rafi kk over «Tr anga»
Fort aushøyde over veibanen
Overvann
Generelle bet rakt ninger
Faktafeil
I det mott at t e fo rslaget t il reguleringsplan på siden e 19, 34 og 42 beskrives eiendom men i

Tollbuveien 1 med t ilhørende bygninger som SEFRAK regist rert e bygningen, j eg viser da t il
mine brev av 19.8.2010, 4.5.206 og 2.8.2017 hvo r j eg både ovenfor St at ens Vegvesen, Rygge
kommune (nå Moss ko mmune) de fa kt iske f eil. Det f ørst e brevet som omhandler saken og
de t o andre brev som det vises t il, ligger vedlagt . Hvis M oss kommune hadde gj ort j obben
sin, hadde ikke de anmerkninger som f ølger i forslaget vært gj eldene.
Tungt rafi kk over «Tranga»

Uansett om det blir G/ S eller om det blir slik det allt id har vært , vil j eg innst endig be om at
t ungt rafi kken flyt t es (ikke buss, den kommer så sj elden allikevel). Tungt rafi kk over 3,5 t må
kj øres over Kure og inn i Larkollen fr a syd.

Det er fl ere grunner t il det t e. For det først e skaper t ungt rafi kken mye st øy, st øv og
fo rurensning. Det er denne t rafi kken som skaper uoversikt lige sit uasj oner. For det andre
skaper t ungt rafi kken ryst elser som ikke er bra fo r st eingj erdene i planområdet .
Siden det ikke fi nnes noen konkret plan t il ny innkj r i ngsvei til Larkollen, vil dett e være med
pa a skape en mer sikker f erdsel for my ke t rafi kant er.
Hvis det viser se at den omt alt e planer virkeliggj øres, må man være klar over at det ikke er
samsvar mello m (fot avt rykk) hj ul og kapell på t ungt rafi kken, slik at kapell på last ebiler vil gå
inn over fo rt au og skape t rafi kkfa rlige sit uasj oner for gående og sy klende.
Dett e kan enkelt la seg gj øre ved skilt ing og ved a set t e opp port aler som ikke slipper
igj ennom kj øret øy over en viss høyde
Fortaushøyde over veibanen
I det mott att e mat eriell er det mange fi ne t egninger, hvor av en av dem viser st art en på

fo rt au, rett syd for Billmansbakken og j eg ant ar at det også skal gj elde andre st eder hvor ny
G/ S st art er. En glidene st art , fr a veinivå t il fort au.
Veibredden skal ikke ut @kes
ut over det som fi nnes i dag,
men planen viser ro m for ny
G/ S. Det bet yr at det blir ikke
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har der laget en enda mer
fa rlig sit uasj on enn t idligere,
ved at biler bruker fort au
som veibane. Fort auskant er

på angj eldende st rekning bør minimum vaere 20 cent ime t er over veibanen og med kant st ein
ved st art og st opp for å vanskeliggj øre at kj øret øy bru ker G/ S som en del av veibanen.

Overvann
Ved mye nedbør er Larkollveien som en elv enkelt e ganger, st ikkveien opp mellom

Larkollveien 12 og Vardekleiva 14, gj ør ikke saken bedre. Foran min inn-f ut kj ørsel på
sørsiden av asfa lt en ved min vei, danner det seg st ore hauger av sand og grus. Foran min
eiendo m renner så vannet foran st einm ur og graver ut grunnen og t il slutt ender den opp

f oran Larkol lveien 700. Her må det legges ut drenering og kummer med sandfa ng slik at
grunnen ikke vaskes ut .
Generelle bet rakt ninger
I det mott att e fo rslaget er det lagt opp t il at alle luft spenn t il elekt risit et og annet skal bort
og ist eden legges i bakken. Takk!
At st eingj erder skal beholdes og de som må flyt t es skal bygges opp på nytt med rikt ige
met oder, gleder meg.
Hva skal m an også med en G/ S-vei, nar kom munen ikke engang klarer a holde den snø og
isfr i om vint eren. Gangveien fr a St øt vig og sørover er så dårlig vedlikeholdt om vint eren at
kj øreveien er et alt ernat iv for gående.
Hast ighet er på kj øret øy vil øke som følge av de t ilt ak som ligger i planen, i dag er det 40
kilomet er. Jeg vil gj ern e at denne sett es ned t il 20 kilo met er. M in inn-/ utkj ori ng ti l egen
eiendom vil ut satt i st ørre grad, siden fa rt en i Larko llveien vil øke med de t ilt ak som gj øres. I
da går det for så vidt greit , men det er fo rdi j eg har mont ert speil på mot satt side av veien og
ved ut kj øring har j eg god ko nt roll med t rafi kk fr a nord.
I t illegg bør det ko mme fa rt sdempende t ilt ak, vanlige fa rt shumper eller fa rt slemmer, slik
som Edeva acti bum p ht t ps:// w ww. actibum p.com/ . For buss og ut rykningskj øret øy fi nnes
det lsn inger slik at de ikke vil mpt e de samme hindring er som van lige kj r e t y
Jeg imøt eser Deres svar på mine komment arer og st iller gj erne t il møt e eller befa ring, hvis
det er ønskelig.
Kanskj e j eg nå kan f å et svar, det er aldri fo r sent og bli bedre på ko mmunikasj on.

M ed,ven
Bo
Larko IIve

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Brit Hovde <brit.hovde@gmail.com>
mandag 3. januar 2022 10:18
Mottak Post
Innspill til høring av reguleringsplan for Fv 119 Larkollen. Frist 7. januar
2022.

Til Moss kommune.
Innspill før høringsfrist 7. januar utløper vedrørende regulering av Tranga/Malertoppen på
strekningen mellom Støtvig hotell og Billmannsbakken på Fv 119.
Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen. Denne unike veistrekningen er et
historisk og verneverdig element i Larkollens bomiljø. Dette må bevares. Denne delen av Fv 119
fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i dag og med små tilpassinger
bli enda tryggere, ref. forslag fra Moss og omegn syklistforening.
Larkollens unike bomiljø med sine gamle steingjerder må bevares som et historisk og verneverdig
sted.
Mvh Brit K. Hovde
Sildebaugen 44
1460 Larkollen.
Tlf 90 56 07 34

Moss kommune,
Rådhuset, Kirkegata 15,
Postboks 175, 1501 Moss.
+47 69 24 80 00
Org.nr.:

Moss kommune
Postboks 175
1501 Moss

Deres ref.:

Vår ref.: 21/159-10- TRSY

Dato: 04.01.2022

Uttalelse, Detaljregulering- fortau/gang- og sykkelvei, FV119 - BillmannsbakkenStøtvig Hotel
Viser til forslag til - Detaljregulering - Fortau/gang- og sykkelvei, FV119 Billmannsbakken - Støtvig
Hotel.
Formålet med planforslaget er å gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke
trafikanter på strekningen, samtidig som en i størst mulig grad tar vare på det særpregede
kulturmiljøet i Larkollen.
I hovedsak foreslås at det anlegges fortau på vestre side av veien noe som vil forårsake at
steingjerder må flyttes østover der veien er på det trangeste , som er en strekning på ca 125
meter.
Det er også foreslått å anlegge en bredere gang/sykkelvei på innsiden av steingjerdene vis-à-vis
kapellet over en strekning på ca 115 meter.
Larkollen og steingjerdene
Kulturmiljøet på Larkollen er meget godt beskrevet i planbeskrivelsen.;
Larkollen er et særegent kulturmiljø med høye arkitektoniske og visuelle kvaliteter i landskapet.
Stedsnavnet har sitt opphav i at dette har vært et gammelt ladested.
Planområdet har en spesiell regional interesse sett ut fra verne- og landskapsinteresser. Verdien i
eksisterende utomhusanlegg med småskala boligbebyggelse, fritidsboliger fra fritidskulturens
første fase, og landskapsmiljø som blant annet veier, brygger, terrassering, trapper, steingjerder
og vegetasjon definerer stedskarakteren.
En viktig karakter i området er hvordan veien bukter seg gjennom landskapet. Sammen med
steingjerdene, verneverdig bebyggelse og de tilstøtende hagene danner dette hovedtyngden i
landskapets verdi.
Larkollen er det eneste tettstedet i Østfold hvor steingjerder er en viktig del av tettstedsmiljøet
Som det også omtales i Planbeskrivelsen er steingjerdene og Tranga nevnt i Riksantikvarens arkiv,
Askeladden:
Tranga er en veistrekning i Larkollveien, lokalisert mellom Billmannsbakken og Larkollen kirke.
Veistrekningen er smal, og kantet med steingjerder på begge sider av veien. Bebyggelsen omkring
er gammel og ligger tett. Tranga er et karakteristisk veiløp, og unikt i sitt uttrykk.
Det tilfører området et karakteristisk trekk, og er bevaringsverdig på bakgrunn av sin
kulturhistoriske verdi. Steingjerdene på begge sider av Tranga er karakteristiske.

På 1700-tallet var det mangel på trevirke, men stein var lett tilgjengelig. Steingjerder ble brukt for
å markere veier og eiendommer, samt å skille mellom inn- og utmark.
Steingjerdene er karakteristiske for Rygge, og markerer viktige landskapstrekk. Det er
søknadspliktig dersom man ønsker å fjerne steingjerder.
Steingjerdene gir landskapet historisk dybde, og er bevaringsverdige for sin kulturhistoriske verdi.

Kommentar til forslaget
Det går fram av forslaget at en har hatt de beste intensjoner om å finne gode kompromisser
mellom å bedre framkommeligheten og sikkerheten for myke trafikanter og å ta vare på det unike
kulturmiljøet.
Temaet er behandlet på en særdeles grundig måte.
Likevel må en stille spørsmålet om det er veien som bør underordne seg kulturmiljøet eller
kulturmiljøet som må underordnes veien.
Fylkeskonservatoren var klar på dette i sin uttalelse fra 2016;
Fylkeskonservator mener det må arbeides for en løsning hvor dimensjonene på eksisterende
korridor beholdes, dvs. at også dagens avstand mellom steingjerdene ivaretas, uavhengig av hvor
gamle disse er.
Det må ligge som en sterk føring at stedets historiske uttrykk og målestokk ivaretas.
Byantikvaren deler disse synspunktene. Med den foreslåtte flyttingen av steingjerder endres det
autentiske kulturmiljøet. «Tranga» vil ikke lenger være «tranga» og et uerstattelig kulturminne går
tapt.
Det oppfordres derfor til å finne andre løsninger der sikkerhet for mye trafikanter ivaretas på en
best mulig måte med de gitte forutsetningene, det vil si steingjerdene med dagens plassering.
«Tranga» er i seg selv fartsdempende, og dette bør forsterkes, for eksempel gjennom reduksjon
av fartsgrense til 30 km/time og etablering av en miljøgate der det signaliseres at det er lav
hastighet som gjelder på hele strekningen.
Det anbefales også at en unngår å lage en bredere gang/sykkelsti på innsiden av steingjerdene på
en liten del av strekningen.
Som det også påpekes i Planbeskrivelsen ble tradisjonen med steingjerder videreført i Larkollen
ved at de avgrenset eiendommene mot veien.
Denne historiske funksjonen blir borte med dette grepet og det anbefales derfor å finne en løsning
med fortau på utsiden av steingjerdene der en heller går ned på bredder av fortau og vei
(miljøgate) for å unngå å flytte steingjerder.
Byantikvaren har ingen innsigelser mot tiltaket som medfører at en vil måtte ta noe av uteområdet
til Tollstasjonen så lenge fylkeskonservators retningslinjer for hvordan dette skal utføres blir fulgt.
Når det gjelder de foreslåtte tiltakene ved Tollbuveien 1. er dette en utfordring siden hovedhuset
er et av de eldste husene i Larkollen som ble flyttet over fra Eldøya og har derfor svært høy
kulturhistorisk verdi.
Det tilhørende annekset er også sefrakregistrert.
Det anbefales derfor å gjennomføre tiltakene slik at disse blir mest mulig skånsomme og ikke
forringer hovedhuset samt å unngå å rive annekset.
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Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Trine Syvertsen
Byantikvar
Kultur og idrett
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Sendt:
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Cato Ljones <catoljones@hotmail.com>
torsdag 6. januar 2022 20:55
Mottak Post
Forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 119, Billmannsbakken Støtvig Hotel, fortau/gang- og sykkelvei - Merknader og innspill

Moss kommune
Postboks 175
1501 Moss
post@moss.kommune.no

Viser til melding om vedtak til høring og offentlig ettersyn, brev datert 18.11.2021.
Her er noen merknader fra eierne av Tollbuveien 33 (gnr./bnr. 134/404).
Historisk og tradisjonelt har steingjerder blitt etablert i forbindelse med skille av privat
eiendom og
offentlige arealer. Dette er også godt gjengitt i tekstene i vedleggene i saken. Når det gjelder
tomtene vest for fylkesveien ved kirken, snur forslaget til detaljreguleringsplan om på dette
prinsippet. Vi er bekymret for hvordan denne vekslingen kan skape et inntrykk av at vår tomt
er
offentlig. Vi ønsker ikke at store deler av vår eiendom skal bli et åpent areal for
forbipasserende. Vi
må forutsette at det opparbeides en ny hage med gode løsninger som tydelig avgrenser vår
eiendom
mot offentlig eiendom, forhindrer innsyn og demper støynivået.
Dagens løsning for myke trafikanter er ikke optimal og vi forstår at det er behov for å gjøre
tiltak,
men det er leit å se at så store arealer skal tas fra små eiendommer og litt voldsomt å se at
det er
planlagt å bruke areal til å plante fem ornäsbjørker, en type tre med et meget stort
vekstpotensial,
på vår nåværende tomt.
Vi har tidligere vist til problemer med overvann i området. Det er viktig at overvann fra
nærliggende
veier og tomter ikke renner ned mot vår eiendom og samles der. Vi har, etter avtale med
kommunen,
gjennomført omfattende tiltak for bedre drenering, hvilket må ivaretas i ferdigstilt prosjekt,
men
også i anlegningstiden.

Cato Ljones og Ulrika Ölmeby

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Debbie Mathisen <dmathisen@gmail.com>
fredag 7. januar 2022 21:47
Mottak Post
Høringsuttalelse; FV 119 - Billmannsbakken - Støtvig hotell.

Anbefaler sterkt at planavdelingen lytter til nærmiljøet og beboerne, de som er berørte i
denne saken og som kjenner godt på kroppen hvordan trafikkbildet utarter seg. Ikke
gjenta fadesen som de andre veistrekninger som er blitt "trafikksikre" i Larkollen på
bekostning av stedsidentiteten. Farten er økt og hele veilandskapet gjennom Larkollen
ble ødelagt. Larkollen er ikke et nybyggerfelt som kan planlegges utfra alle
forskriftsmessige skrivebordskrav som ivaretar og prioriterer bilens dominans. Mange
gode og mindre gode forslag finner dere på FB siden, "du vet du er fra Larkollen" , men
felles for alle er å ivareta veibiten som den er med små utbedringer. Utfordring tilbake til
planavdelingen til å tenke utenom boksen. (og det fins utallige gode løsninger i andre
land...)
"Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen. Denne unike
veistrekningen er et historisk og verneverdig element i vårt bomiljø. Dette må bevares.
Denne delen av Fv 119 fungerer allerede som et trafikksikkerhetsti ltak slik som den
fremstår i dag og med enkel tilpassing bli enda tryggere. Ref forslag fra Moss og omegn
Syklistforeningen."
med vennlig hilsen
Debbie Mathisen

Eivind Kristiansen
Anne Francisca Eek
Vardekleiva 4
1560 Larkollen

Moss kommune
Kun sendt på mail til: post@moss.kommune.no

Larkollen, 06.01.2022

MERKNADER TIL DETALJREGULERING – FORTAU/GANG- OG SYKKELVEI –
FV. 119 BILLMANNSBAKKEN – STØTVIG HOTELL – DERES REF. 20/15073-17STEBE
Undertegnede eier eiendommen Vardekleiva 4, GBNR 134/43, og har følgende merknader til
forslaget;
1. Flytting av steingjerdet på vår eiendom
Det fremkommer av Moss kommunes saksfremlegg av 11.10.2021 at:
«Steingjerdene som omslutter og deler inn eiendommene er Larkollens signatur, en
viktig del av tettstedmiljøet som skaper en historisk dimensjon og som det er viktig å
opprettholde. Dette gjelder også for eldre bygninger/anlegg som huser eller har huset
viktige samfunnsoppgaver som kirke, skole og tollstasjon. Steingjerdene er verdifulle
kulturminner, de gir landskapet karakter og linjer. (Kulturminneplan 2017-2029)
Forslaget til flytting av steingjerdet på vår eiendom, flere meter inn mot bolighuset, og slik at
vi nærmest ikke lenger kan gå rundt eget hushjørne, er ikke i tråd med Kulturminneplanen.
Flyttingen av steingjerdet vil drastisk endre det utrykket av «Malertoppen» som den trange
passasjen og steingjerdene i dag representerer. Videre vil et slikt inngrep rasere vår eiendoms
uteområde og drastisk redusere eiendommens verdi.
Det er videre dokumentert i Swecos rapport av 21.08.2020 at vår boligeiendoms støynivå på
fasaden går fra gult til rødt nivå. Det er således ikke korrekt når det i Moss kommunes
saksfremlegg av 11.10.2021 står at
«Tiltaket legger ikke opp til økning av støy og således heller ikke behov for
støydemping i reguleringsplanen. Endringene i dagens veiutforming er små og veien
ikke flytter seg spesielt mye nærmere husene langs veien ved noen punkter.

Eksisterende steingjerder gir meget begrenset støyskjerming og endring av plassering
av disse anses ikke å utgjøre noen forskjell i støybildet».
Ulempene ved flytting av steingjerdene inn mot vårt bolighus står ikke i forhold til hva man
oppnår ved tiltaket. Det finnes andre løsninger som er mindre inngripende og samtidig bidrar
til å bevare stedsidentiteten og trygge myke trafikanter.
Vi motsetter oss på det sterkeste at steingjerdet på vår eiendom blir flyttet nærmere vår bolig
2. Forslag til løsning
Fortau med samme bredde som ved Støtvig hotell videreføres utenfor steingjerdene frem til
gbnr. 134/314 / starten av «Malertoppen» - og fra gbnr. 134/86 til Billmannsbakken. Veien
parallellforskyves mot øst for å få plass til fortauet. Det etableres ikke gang-/sykkelvei. Der
det fremlagte forslaget legger opp til at fortau / gang-/sykkelvei innenfor steingjerdet,
forskyves isteden steingjerdet enten på vest eller østsiden for å gi plass til fortau på utsiden av
steingjerdet. Vi kan ikke se at en beskjeden flytting av steingjerder på denne strekningen har
uheldige virkninger for de eiendommen det gjelder.
Fortauet etableres i dagens veibane over «Malertoppen». Dette på samme måte som slikt
fortau er etablert i Son sentrum. Dette vil kun gi plass til en bil av gangen over toppen. På
nordsiden av «Malertoppen» heves veibanen, og man oppnår både å utligne dagens
høydeforskjell mellom veibanen og steingjerdet på eiendommen 134/78 (som løser det
problemet som er omtalt i Planbeskrivelse til detaljregulering på side 32) og bidrar til å bedre
siktforholdene over toppen. Innsnevringen på nordsiden av toppen blir bare få meter fra
bakketoppen, slik at det er mulig å se om det kommer biler sydfra.
Forslaget innebærer å bevare stedsidentiteten, gir mulighet for fortau på strekningen og senker
farten over toppen hvor det i dag er fartsdump.

Med vennlig hilsen

Eivind Kristiansen

Anne Francisca Eek

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Grethe Huseby <huseby.grethe@gmail.com>
søndag 2. januar 2022 15:33
Mottak Post
Innspill : Planforslag - Larkollen - mellom Billmannsbakken og Støtvig Hotel

Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av steingjerdene mellom Larkollen Kirke og
Billmannsbakken. Denne unike veistrekningen er et historisk og verneverdig element i vårt bomiljø.
Dette må bevares. Denne delen av Fv 119 fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som
den fremstår i dag og med små tilpassinger blir det enda tryggere.
For å øke trafikksikkerhet bør fartsgrensen settes til maks 40 km fra Tankanlegget og helt til Møvik.
Strekningen mellom Billmannsbakken og Støtvig Hotell kan settes til maks 20 km. En mye billigere og
enklere løsning enn å rasere det som fremdeles er igjen av det gamle og sjarmerende Larkollen!
Mvh
Grethe Huseby
Billmannsbakken 10
1560 Larkollen
Sendt fra min iPad

Moss kommune.

Varsel om off. ettersyn av forslag til detaljregulering for
fortau/gang-og sykkelvei FV 119 Billmannsbakken-Støtvig Hotel.
Det er bra at det finns vilje til skjerming av myke trafikanter.
Forslaget til løsning som presenteres er svar på feil spørsmål.
Forslaget til løsning som presenteres er svar på spørsmålet
"hvordan skal vi skjerme myke trafikanter i boligområdet?".
Det kritiske spørsmålet er "hva skal vi gjøre med trafikken i boligområdet?"
Når skal de harde trafikantene få et hensiktsmessig tilbud?
Forslaget til løsning som presenteres mangler en overordnet plan for
infrastruktur i området.
Det er lett å observere innbyggernes transportbehov og kjøremønster.
Det er lett å observere andelen tung trafikk.

Forslaget til løsning som presenteres underkommuniserer den visuelt
negative virkningen av tiltaket; se foto som illustrerer dette bedre enn enda
mere tekst enn det som er formidlet siden 1991.

Beskrivelsen av strekningen på 650 meter er ikke lenger riktig; mange trær er
fjernet, mange trær er mishandlet og visnet, vegetasjon som omtales finns
ikke lenger, nye store hus er bygget - uten dimensjonstilpasning i miljøet - og
trafikkmengden med betydelig andel anleggs-/ tungtrafikk har ingenting i et
boligområde å gjøre.

vedlegg 4: konsekvensutredning
Behovet for å gi myke trafikanter et tilbud på strekningen er fortsatt tilstede.
Kanskje er tiden inne for å gi harde trafikanter - bilister - et høvelig tilbud i
området?
Tiden er moden for å kartlegge innbyggernes behov og bevegelsesmønster.
Daglig observeres pendlertrafikk gjennom dette boligområdet, kulturtrafikk,
treningstrafikk, shoppingtrafikk - og tungtrafikk: Anleggstrafikk, varetransport
og kollektiv transport - altså i sum en markant større brukergruppe enn
fotgjengere og syklister.
Når skal det utarbeides et effektivt tilbud til harde trafikanter?

Fv 119 mellom Billmannsbakken og Støtvig hotell er en hovedinnfartsvei til
Larkollen og en lokalvei (min uth.) gjennom et boligområde."
Er disse to funksjoner kompatible? Hvor lenge kan disse to høyst ulike
funksjoner opprettholdes i samme trasé?
Det er gledelig at Viken Fylkeskommune vil sikre myke trafikanter!
Sikre myke trafikanter i et boligstrøk? Det tidsriktige er å redusere
trafikkmengden i boligstrøk, redusere fartsgrensen i boligområder, sikre
bokvaliteten der folk/myke trafikanter faktisk bor.
Øke trivselen - hvis den ikke allerede er god - der folk bor. Det er tidsriktig!
Bare synd at forslaget til løsning som presenteres vil ødelegge den siste lille
biten av Larkollens opprinnelige karakter. Verdivurderingen som ligger til
grunn for forslaget er fyldig og gjennomarbeidet, på detaljnivå - men de
overordnede konstruktive offensive vurderingene mangler.

s. 49
Fig. 33: verdivurdering
Her vises resultatet - helt tydelig:
Delstrekning 4: Solheimveien-Støtvig hotell har iflg. forslagsstiller "liten
verdi". Og det er modellen som iflg. forslagsstiller skal gjennomføres på hele
strekningen.
Resultatet kan ikke bli annet enn at hele strekningen kan merkes med gult:
"Liten verdi". Og det var vel ikke meningen?

s. 15 og 16
3. 4. 1 normalprofiler
Det beskrives en rekke mål, diverse bredder på veibane, diverse bredder på
fortau, diverse materialer, diverse støyskjerming - dette er visuelt
oppsiktsvekkende uryddig.

vedlegg 6:
rapport støyfaglig vurdering
2. 2:
s. 6
Endring i trafikkmengde er ikke en konsekvens av tiltaket i seg selv, men er tatt med for a
synliggjøre en fremtidig situasjon mest riktig. Trafikkøkning er fremskrevet til ar 2039 med
generelle prognoser fra Vegdirektoratet. Det er ikke gjort en analyse av hvorvidt selve tiltaket
vil gi økt trafikk, men det er heller ingenting som tilsier at et slikt tiltak skal medføre økt
trafikkmengde.

s. 7
Tiltaket vil derfor ikke gi en støymessig merkbar endring for bebyggelsen i omradet, og det
følger at tiltaket ikke utløser støytiltak.
s. 8

Resultattabellen viser at samtlige 44 boliger langs den aktuelle strekningen får økt
støyverdi/dBA. Det er økning av trafikkmengde de siste 30 år som er årsak til dagens
høye støynivå i boligområdet, det forstår vel alle som bor her!
Undertegnede etterlyser forslag til støyskjerming langs strekningen.

vedlegg 10:
Tilstandsbedømming trær
Rapporten er imponerende grundig!
Rapporten er derfor også ganske trist, fordi den bekrefter det visuelle
inntrykket av at 1/3 av trærne "fikk karakteristikken dårlig vitalitet".
Beskrivelsen av strekningen med "frodig vegetasjon og store trær" er ikke
lenger riktig; mange trær er hugget av grunneiere og Statens
Vegvesen/Hafslund/kommunen har i forbindelse med "rydding" langs veien
mishandlet trærne sånn at de visner sakte og dør.
I Forslag til løsning som presenteres, noteres ingenting om ny beplantning
som kan erstatte ødelagte trær.

vedlegg 12:
VA og overvann
5. Planlagte tiltak
Det skal etableres fortau og en kortere strekning med gang- og sykkelvei langs fv.
119 Larkollveien. Tiltaket er planlagt på vestsiden av kjøreveien, hvor terrenget faller.
Dette vil kunne føre til forandringer i overvannsavrenningen i området, som må tas
hensyn til.
I henhold til kommuneplanen skal overvann i størst mulig grad håndteres lokalt, i
praksis betyr dette at avrenning fra området ikke skal bli høyere enn det var før
tiltaket, og det må gjøres tiltak for å sikre dette.
Aktuelle punkter hvor eksisterende VA kan bli berørt belyses i kapittel 6.

s. 15 og 16 fig. 13 og 14:
Det er ønskelig at kommunal spill- og overvannsledning som ble etablert i
1996 på gbnr. 134/7 fjernes og etableres på kommunal grunn.

vedlegg 14:
Undertegnede repeterer egne innspill gjennom en årrekke (1993 -) og gir sin
tilslutning helt eller delvis til uttalelser fra Bo Callander, Larkollen Vel, Ellen
Fabritius og Lars Thorsrud - alle påpeker viktige fakta i saken.

vedlegg 15:
s. 4: Vernestatus av steingjerdene og det tilhørende miljøet.
Vedlegget dokumenterer fyldig og seriøs registrering av alle detaljer knyttet til
steingjerdenes faktiske utforming, og tilhørende rekonstruksjon.
Strekningen omtales (av Riksantikvaren, fylkeskommune og kommune) som
kulturmiljø av høy verdi i Larkollen, med steingjerdene som verdifulle enkeltobjekter
og ved at de inngår som viktige deler av hele kulturmiljøet, sammen med bygninger,
hager, trær og den smale veien som snor seg gjennom landskapet; hensynssone
H570. Steingjerdene er gitt vernekategori 1.
"Steingjerdene nevnes med utfyllende informasjon i Riksantikvaren sitt arkiv,
Askeladden:
Tranga er en veistrekning i Larkollveien, lokalisert mellom Billmannsbakken og
Larkollen kirke. Veistrekningen er smal, og kantet med steingjerder på begge sider av
veien. Bebyggelsen omkring er gammel og ligger tett. Tranga er et karakteristisk
veiløp, og unikt i sitt uttrykk. Det tilfører området et karakteristisk trekk, og er
bevaringsverdig på bakgrunn av sin kulturhistoriske verdi. Steingjerdene på begge
sider av Tranga er karakteristiske. På 1700-tallet var det mangel på trevirke, men
stein var lett tilgjengelig. Steingjerder ble brukt for å markere veier og eiendommer,
samt å skille mellom inn- og utmark. Steingjerdene er karakteristiske for Rygge, og
markerer viktige landskapstrekk. Det er søknadspliktig dersom man ønsker å fjerne
steingjerder. Steingjerdene gir landskapet historisk dybde, og er bevaringsverdige for
sin kulturhistoriske verdi."

Det er interessant at arkeolog Marit Anita Skrede i Statens Vegvesen såsent
som i høst uttaler til NRK at "rekonstruksjonar er ikkje det same som eit
opphavleg kulturminne".

s. 11:
fig. 4 og 5: Høyden på steingjerdene varierer mellom 80 og 110 cm og
undertegnede finner i teksten ingen spesifiserte løsninger (materialbruk) på
utforming av nivåforskjeller (mellom veibane og eksisterende steingjerder).

s. 22:
Undertegnede kan bekrefte at steingjerdet på gbnr. 134/7 er demontert og
montert; først ca. 1948 (for å avstå ca. 3 meter til bredere vei).
Og i 1996, da kommunen bygget ny overvanns- og spillvannsledning i
eiendommens hele lengde i en bredde på 10-15 meter. Grunneier har ikke
ansvar for steingjerdets nåværende kvalitet.

...........................................................................................................................

TA V A R E P Å L A R K O L L E N.
Allerede da jeg flyttet hit i 1985 - etter å tilbrakt de fleste sommerferier her
siden 1954 - var problemstillingen aktuell.
Det fantes et godt forslag signert ark. Erik Skjelle, som var å etablere en helt
ny innfartsåre til det som etterhvert ble kalt Larkollen "sentrum"; en ganske
rett stripe fra Støtvig hotell nord/vest-over forbi Larkollen skole mot nordenden
av Botnertjernet.
Hensikten var å sikre en infrastruktur tilpasset fremtidig utbygging.

Det er fremdeles aktuelt!
Da Røeds hotell ble solgt og revet for etablering av boligfelt - "Røeds-feltet"
ca. 1990 - var problemstillingen igjen høyst aktuell og var opprinnelig et vilkår
for utbyggingen.
Rygge kommune tok initiativ til "Spesialreguleringsgruppa" med 5
medlemmer (med ulik alder, profesjon, politisk farge og tilknytning til
Larkollen). Vi produserte omfattende og grundig materiale som ble presentert
både skriftlig og muntlig - og som behandlet Larkollen som helhet med vekt på
trivsel, trygghet, kvalitet, historie og kultur.
Da Støtvig hotell ble solgt og revet for bygging av nytt hotell, ble "sikring av
myke trafikanter" igjen satt som vilkår for godkjenning av byggeplanen.
NÅ vil Moss kommune/Viken Fylkeskommune realisere en reguleringsplan
som sist ble vedtatt 14. 12. 2000 - og det er i seg selv oppsiktsvekkende,
med tanke på all utbygging som har foregått i disse 20 årene.
Planen er behandlet en rekke ganger i mer enn 10 år før det - 30 år gammel!
Samtlige byggeprosjekt medfører en helt uakseptabel tungtrafikk-mengde på i
boligområdet på strekningen Billmannsbakken-Støtvig hotell.
En OVERORDNET plan mangler.
Veien er blitt bredere, svingene er rettet ut, gamle hus er revet og erstattet av
hus som kunne vært hvorsomhelst, mange trær er hugget ned for å gi mere
lys i nye hager, og Statens Vegvesen har mishandlet trær slik at de visner og
dør av seg selv. Gatebelysning er tilpasset helt andre miljøer - ikke dette
miljøet! Den aktuelle strekningen er etterhvert utformet slik at den appellerer
til høy hastighet og derfor er konvensjonelle fartsdumper etablert. Summen av
alle disse tiltak og tungtrafikk reduserer Larkollens kvalitet og stedets verdi.
Fins det ønsker, finns det ambisjoner, vilje og evne til å ta vare på kvaliteter?
Larkollens kvaliteter, som er grundig beskrevet i forslagets
bakgrunnsmateriale - med vegetasjon, historie og sjarm & trivsel.
Forslag til løsning må baseres på virkeligheten; hva er mønsteret på stedet?
Hvem kjører hvor? Når?
Det finns alltid mulighet for å reparere.

Hanne Heuch, Larkollen 070122.
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Harald Hovde <harald.hovde@gmail.com>
mandag 3. januar 2022 10:25
Mottak Post
Steingjerder i Larkollen

Til Moss kommune:
Innspill før høringsfrist 7. januar vedrørende regulering av Tranga/Malertoppen på strekningen
mellom Støtvig hotell og Billmannsbakken på Fv 119.
Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen. Denne unike veistrekningen er et
historisk og verneverdig element i Larkollens bomiljø. Dette må bevares.
Denne delen av Fv 119 fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i dag og
vil med små tilpasninger bli enda tryggere, ref. forslag fra Moss og omegn syklistforening.
Larkollens unike bomiljø med sine gamle steingjerder må bevares som et historisk og verneverdig
sted.
Mvh
Harald Hovde
Sendt fra Larkollen

Moss kommune,
Rådhuset, Kirkegata 15,
Postboks 175, 1501 Moss.
+47 69 24 80 00
Org.nr.: 920817521
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Høringsuttalelse fra vikrsomheten VVA og avdelingen natur, klima og bymiljø Detaljregulering for Fv 119 Fortau Bilmannsbakken - Støtvig hotell - planid 0136 16
M271
Viser til mottatte dokumenter av 22.11.21 i forbindelse med detaljreguleringen for Fv119 fortau –
Bilmannsbakken – Støtvig hotell.
Innspill i forhold til vei:
• Opprettholde frisiktsonene som er i gjeldende reguleringsplanen av 14.12.00.
• Muligheter for snuplass for renovasjon og slambil ved pumpestasjonen på gnr/bnr: 134/60,
rett ovenfor Bilmannsbakken 58 A.
• Kommunen må ha gjennomkjøringsmulighet i enden av Bilmannsbakken som er planlagt
stengt for vedlikehold og drift av veien.
• Gjennomføring av den foreslåtte planen viser at det vil være behov for grunnerverv. Det
fremkommer i liten grad om det er inngått avtaler med private og hvilke vurderinger som er
gjort mht grunnerverv. En forsvarlig håndtering av private grunneiere bes ivaretatt gjennom
rekkefølgebestemmelser.
Innspill i forhold til vann- og avløp:
I følge vedlagt planbeskrivelse til detaljregulering så har ikke Fylkesvei 119 Larkollveien eget
drens- og overvannssystem i og i nærheten av planområdet. Dette gjør at alt overflatevann fra
veivann renner til tilstøtende arealer. Dette har ført til at de blir problemer med overvann flere
steder i Larkollveien, hvor enkelte boliger har fått oversvømmelser på eiendommer og i kjellere.
• Det er kapasitetsproblemer i det kommunale overvannsnettet i Bilmannsbakken og i
Larkollveien. Det kan ikke tilføres overvann på ledningsnettet i Bilmannsbakken og
Larkollveien ved Støtvig uten at det gjennomføres tiltak eller kapasiteten øker.
• Overvann må være sikret før tiltak kan igangsettes.
• Det må sikres slik at kommunen har nok kapasitet på de kommunale
overvannsledningsledningene.
• Det må sikres trygge flomveier nord for Støtvig hotell.
• Overvann som føres til terreng må ikke føre til skade på bebyggelse.
• Overvannshåndtering på bakken må håndteres/sikres ut fra grunnforholdene. Det må tas
særlig hensyn til områder hvor det er kvikkleire.
Innspill i forhold til grønn mobilitet – Planforslaget støttes
• Fravikene fra vegnormalen grunnet at området er trangt sees på som nødvendige dersom
man skal få gjort en bedring for myke trafikanter.
• Fint at de har fokus på materialbruk for å opprettholde områdets uttrykk.
• Smalt fortau blir en utfordring for vintervedlikehold.

Innspill i forhold til naturmangfoldet
• Trerapport. Moss kommune stiller seg bak rapporten.
o Risikotrær bør fjernes
o Trær som ikke er egnet til bevaring bør man ikke legge mye ressurser i å bevare
o Levedyktige trær må man ta vare på og legge en innsats i å bevare
o Gjøre en vurdering på å evt. plante inn noe nytt. Det er i rapporten særlig mange bjerk som
er i litt dårlig forfatning, og kanskje dette bør legge føringer på hva som kan plantes inn?
o Eik og furu må tas vare på
•

o
o

Kartlegging av lav, moser, karplanter og invertebrater på og langs steingjerder på
strekningen Bilmannsbakken–Støtvig hotell
Grundig rapport som Moss kommune stiller seg bak
Er det evt. mulig å ta være på jordlaget der det er rødlistede arter på og ved steingjerde
som en evt. frøbank til neste år?

Innspillene ovenfor er innhentet fra virksomheten vei, vann og avløp og fra avdelingen for natur,
klima og bymiljø.

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Linda Schmidt
Ingeniør
Vei, vann og avløp

Kopi til:
Stian Berge

Side 2 av 2

Innspill til detaljregulering - Fortau/gang- og sykkelvei - FV. 119 Billmannsbakken-Støtvig Hotell
Vi har bolig i Larkollveien 772 med utkjørsel direkte fra eiendommen ut på Larkollveien. For å bedre
trafikksikkerhet har vi ønske om å flytte utkjøringen fra vår eiendom til adkomstvei som vist i tegningen under.
Dette lar seg imidlertid ikke gjennomføre da det står en strømstolpe i veien (vist i rød sirkel under).
I forbindelse med bygging av nytt fortau planlegger dere å fjerne dages stolper der hvor fortauet skal bygges og
legge kabel i grunnen. Tilførsel til den aktuelle stolpen på vår side av Larkollveien skal gjøres via trekkerør under
vei.
Vårt innspill til detaljreguleringen er at dere også fjerner den aktuelle stolpen på vår side av veien slik at vi kan
flytte utkjørsel og dermed sikre bedre trafikksikkerhet.

Med vennlig hilsen
Kari Mette og Geir Glømmi
19.November 2021, Larkollen
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Larisa <larisa@fehuset.no>
fredag 7. januar 2022 12:45
Mottak Post
Innspill vedrørende regulering av Tranga/Malertoppen på
strekningen mellom Støtvig hotel og Billmannsbakken på
Fv 119

Til Moss kommune.
Innspill før høringsfrist 7. januar utløper vedrørende regulering av Tranga/Malertoppen på
strekningen mellom Støtvig hotell og Billmannsbakken på Fv 119.
Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen. Denne unike
veistrekningen er et historisk og verneverdig element i Larkollens bomiljø. Dette må bevares.
Denne delen av Fv 119 fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i
dag og med små tilpassinger bli enda tryggere, ref. forslag fra Moss og omegn syklistforening.
Ønsker ikke at dere flytter steingjerdene over Malertoppen. Kan gi falsk følelse av brede vei
og øke farten til bilene. Ved møtende trafikk kan bilene lett svinge opp på fortauet.
Dette kan bli katastrofalt for både fotgjengere og syklister.
Viktig å holde farten nede på hele strekningen for oss som bor her og alle fotgjengere og
syklister som benytter veien.
Larkollens unike bomiljø med sine gamle steingjerder må bevares som et historisk og
verneverdig sted.
Foreslår følgende tiltak:
• Fortauet etableres i dagens veibane over «Malertoppen». Dette vil kun gi plass til en bil av
gangen over toppen. På nordsiden av «Malertoppen» heves veibanen, og man oppnår både å
utligne dagens høydeforskjell mellom veibanen og steingjerdet på eiendommen 134/78 (som
løser det problemet som er omtalt i Planbeskrivelse til detaljregulering på side 32) og bidrar til
å bedre siktforholdene over toppen. Innsnevringen på nordsiden av toppen blir bare få meter
fra bakketoppen, slik at det er mulig å se om det kommer biler sydfra.
• Det innføres farts grense på 20km/ t mellom Billmannsbakken nord og Støtvig Hotell
• Kun kjøring for en bil av gangen over Malertoppen
• Lys regulering mellom Billmannsbakken syd og Larkollen kirke
• Fortau langs hele strekningen utenfor steingjerdene mellom Støtvig hotell og
Billmannsbakken
• Farts humper på strekningen
• Forbud mot tunge kjøretøyer mellom Støtvig hotell og Billmannsbakken nord: Disse kan
benytte Kurefjordveien via Rygge kirke
Tollbuveien er en fantastisk alternativ vei for de som har tid til turen og vil omgå
Malertoppen.

Det er derfor meget synd at kommunen ikke brøyter denne veien vinterstid og heller ikke
bytter lyspærer når disse har gått.
Jeg har meldt dette inn til kommunen flere ganger ila de siste årene og ingenting skjer.
Ser frem til en endelig løsning av gang- og sykkelveiproblematikken mellom Støtvig hotell og
Billmannsbakken som har foregått i over 50 år.

Mvh
Larisa Boos
Tollbuveien 24, Larkollen
Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.
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Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
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INNSPILL TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR EV.119 BILLMANNSBAKKEN – STØTVIG HOTELL
Referanse:20/15073-18- STBE
Vi viser til kommunens vedtak til høring- detaljregulering for løsning fortau/gangvei FV 119
Billmannsbakken- Støtvig hotell.
1.
Larkollen vel har ved innspill til planen i 2017 kommet med argumenter for en løsning med ensidig,
smalere fortau på vestsiden for hele strekningen. Dette for å bevare alle steingjerdene.
Dette vil ivareta behovet til myke trafikanter, gi et helhetlig landskapsbilde og fortsatt bevare
stedsidentiteten. Dette har vi på nytt spilt inn i august 2021.
2.
Løsningen som nå er foreslått der fortauet avbrytes av en bit gang/sykkelvei på motsatt side av
gjerdet, virker forstyrrende på helheten, og tar bort en unødvendig stor del av steingjerdet.
Hagene bak steingjerdene er også en del av stedsidentiteten for Larkollen.
Gang/sykkelveien er plassert på innsiden av steingjerdet der hvor veien over mot skolen nå går (se
vedlegg. 1). Man må anta at barna da vil krysse bilveien over til Vardeveien og ikke gå inn på
gang/sykkelveien bak steingjerdene, som vil være en omvei til skolen. Barn på sykkel vi da sykle rett
av fortauet og ut på veien.
Utkjøring av bil fra Tollbuveien vil sperre gang/sykkelvei til det er klart for å kjøre ut.
Gang/sykkelvei vil også være adkomst til Tollbuveien 33 og 35.
Er det gjort noen utredning av de trafikale forhold?
Et av hovedargumentene var å flytte på minst mulig av steingjerdene. En del av gjerdet blir ifølge
planene borte fra den trangeste delen av veien, noe som endrer stedskarakteren (se vedlegg 2).
I møte med SVV og kommunen 28.10.2019 spurte Larkollen vel hvorfor man skal ha en bit
gang/sykkelvei på den andre siden av gjerdet, men vi har ikke fått en klar begrunnelse for dette.

Det ble her også påpekt fra SVV at uansett om man graver inntil steingjerdene på utsiden eller
innsiden, vil steingjerdene delvis rase sammen, da det ikke er fundamentert, men kun bygget rett på
bakken. Vi oppfatter derfor at steingjerdene vil rammes uansett om man legger fortau på utsiden
eller gang/sykkelvei på innsiden. Det foreslåtte valget av løsning er derfor ikke et godt argument for
å verne steingjerdene, slik det kommer frem av planforslaget.
3.
Larkollen vel mener (som tidligere innsendt forslag og innspill) at det bør graves opp rett på utsiden
av steingjerdet hele strekningen på vestsiden av veien, fra Larkollveien 757 til litt inn på Tollbuveien
24 og på østsiden fra Vardeveien 2 til 10. Deretter kultes det opp nytt fundament og steingjerdet
flyttes over på fundament, med samme sider ut på steinene (som også beskrevet i planen), og med
nødvendige rør under for infrastruktur til boligene (se vedlegg 3).
Mot steingjerdet på motsatt side av fortau, kan det lages en brosteinsbelagt «renne» med kum for
overvann. Dette vil passe mot fortauskanter i granitt (se vedlegg 3).
Løsning på nordsiden kan utføres som foreslått, men Larkollen vel så helst at uthuset i Tollbuveien 1
ble beholdt og veien flyttet litt møt øst. Håper det finnes en løsning her også.
4.
Vi oppfatter, ut fra kjennskap til trafikk i området og avklaring med SVV at det ikke vil være noe
problem at fortau på den trangeste delen er mindre enn 1,6 meter (ned mot 1,2 meter på det
trangeste).
5.
Vi vil poengtere at Larkollen vel ser positivt på at veistrekningen endelig skal utbedres, og vårt
hovedfokus er sikkerhet og framkommelighet både for myke trafikanter og biler. Strekningen er som
kjent en skolevei, og det er svært viktig at det gjøres tiltak. Vi ønsker at dette skal oppnås med minst
mulig inngrep i Larkollens stedsidentitet og eiendommer langs veistrekningen, og vi oppfatter at
dette sammenfaller med kommunens mål.
Fordi denne veistrekningen er så trang, og fordi vi ikke ønsker at steingjerdene skal rammes, vil det
etter vårt syn være bedre med en smalere løsning, altså fortau hele veien, og ikke gang/sykkelvei på
deler av strekningen.
Løsningen Larkollen Vel ønsker (og spilte inn i 2017 og 2021) ligner mer på alternativ 2 i
planforslaget, altså med uavbrutt fortau på vestsiden, men med en smalere løsning på fortauet
slik at steingjerdene kun flyttes, ikke fjernes.

Med vennlig hilsen
Larkollen Vel

Jarl Sommerset
Leder

3 VEDLEGG

Vedlegg 1

Vi må anta ut fra erfaring at skolebarn vil følge den røde veien til
skolen, og ikke den grønne, som går inn i hagene og ut mellom
steingjerdene i en utkjørsel, og tilbakeveien ut en port fra kirken)

Vedlegg 2

Bildene viser eksempel på steingjerdene flyttet litt innover, for å gi plass til fortau.
Det er anbefalt fra faglig hold at bjørkene erstattes med f.eks. rogn. Montasjen viser rogn på
sommerstid, men vil uansett gi et godt inntrykk.

- 3
Ved le._<¥/
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L ar s M Thor sr ud - L ar kollveien 757, 1560 L ar kollen - Tel. 928 83 946 - lassetho@gmail.com
Moss kommune
v/Stian Berge
Deres ref. 20/15073-17- STBE
Larkollen, 26.11.2021
Som beboer langs Larkollveien har jeg tatt del i debatten om tra kksikring, ledet og vært med på å utarbeide forslag til
fortau på vegne av Vellet.
I forbindelse med Sammendrag og kommentarer til innspill etter varsel om oppstart for noen år tilbake viser jeg til
følgende:

Min oppfatning har vært at Statens Vegvesen gjennom årene, fra å ha valgt fortau på vestsiden av Fv 119, i en 68 siders
Konsekvensutredning fra apr. 2019 endte opp med
Alternativ 1: Fortau - gang/sykkelveg på deler av strekningen (av Fv119) og
Alternativ 2: Fortau langs hele strekningen
Med utgangspunkt i Alt. 2 klargjorde jeg 2 fotomontasjer:
Tollbuveien 33/35 og Tollbuveien 24/26/28/30
som skulle illustrere ytting av steingjerdene vestover i eiendommene og plassering av fortau utenfor steingjerdene.
Dette ble samlet i et brev som Vellet v/leder Jarl Sommerset sendte til SVV før fristen den 31.08.2021
Et 56 siders dokument fra Moss kommune ble mottatt pr. post i går:
Melding om vedtak til høring og o entlig ettersyn - Detaljregulering Fortau/gang- og sykkelsti - Fv. 119 Billmannsbakken-Støtvig Hotell datert 18.11.2021
I vedlegget Planbeskrivelse for detaljregulering - 7.3 Anbefaling fremgår det at Alt. 1 anbefales, fordi det i størst grad
ivaretar målet om å bevare det særegne kulturmiljøet. Alternativ 2 er valgt bort og vi som er berørt av saken kan bare
komme med nnspill om detaljer innen 7. januar 2022.
Når det gjelder Delstrekning 2 fremgår det i Konsekvensutredning fra apr. 2019 at
«Området vis-à-vis kirken, med nyere bebyggelse, trekker ned inntrykket noe da området er vesentlig mer åpent og
mangler det frodige hageinntrykket som i stor grad nnes ellers i området». Dette harmonerer dårlig med siste avsnitt
på side 67 i dokumentet:
«Av hensyn til naboeiendommene på strekningen hvor gang- og sykkelsti ligger på vestsiden av steingjerdet anses det
som vesentlig at disse får et skille mellom seg og gang- og sykkelvegen.»
Fra de 5 eiendommene Tollbuveien 24/26/28/30 og 33/35 vil det i . planen bli permanent ervervet mellom 84,8 og 218
m3 av deres hager mot vegen. Her vil det nok med stor sannsynlighet bli vesentlig mer lukket fra å være «vesentlig mer
åpent», skulle planene gjennomføres slik som anbefalt.
Saken kan ikke avfeies med at: «Gjennom god dialog med fagkyndige og rette instanser antas (?!) det likevel at man kan
nne en løsning som er akseptabel (?!) for alle.» Hvis dette ikke skulle lykkes, vil ikke Alt. 1 svare ut målet om å bevare
det særegne kulturmiljøet bedre enn Alt. 2. Dermed blir det relativt liten forskjell mellom alternativene, slik det fremgår i
7.3 Anbefaling.
Alternativ 2 kan ikke velges bort i denne fasen av beslutningsprosessen, så lenge ikke gode visuelle forslag om skille
mellom de ovennevnte 5 eiendommene og gang-sykkelvegen foreligger.
vh.
Lars M Thorsrud
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Fig ur 4: Skisse a v d e to a lterna tive løsning e ne . A lte rna tiv l til ve nstre viser a t d eler a v løsning e n er g a ngo g sykke lveg (ora nsje ). A lterna tiv 2, til høyre, har forta u hele ve ie n.
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4.4 Innde ling i de lstre kninger og verdivurdering
4.4.1 Innde ling i de lstre kninger
Ut red ning so m råd et skal deles inn i helt het lige o m råder med lig nende karakt er basert på
landskapsanalysen. I besk rivelsen skal det redegj øres fo r delst rek ningenes karakt er, skala og
hvilke elem ent er so m inngår i det t e.
Ved

a dele inn i fl ere delst rek ning er f år man belyst om det er variasj oner innenfo r

ut red ning so m råd et , om det er noen st eder t ilt aket f år st ørre ko nsekvenser enn and re, og
man f år sy nliggj o rt hvor det er st ørst behov fo r av bøt ende t ilt ak.
I et overord net perspekt iv er dett e en relat ivt ensart et st rekning i et småskala landskap, men
det er likevel nyanser so m skiller delst rek ningene. Inndelingen er t ilpasset det aljg raden i
planarbeid et .
Det er valgt

a dele ut red ningso m rådet i fø lgende delst rekninger :

•

Delst rekning 1: Billmanns bakke n - To llbuveien

•

Delst rekning 2 : Tol lbuveien - Felt spat veien

•

Delst rekning 3 : Felt spat veien - So lheimveien

•

Delst rekning 4 : Sol heimveien - St ot vig hot ell
r -

,(/

9

5• aIi

e'

Fig ur 14: Innd e ling i d e lstre kning er.
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4.4.2 Verdivurdering
Hver delst rek ning har enhet lige karakt ert rekk . Deres verd i v urderes ut fr a en g lidend e
verd iskala med skaleringen; lit en, m iddels og st or verd i.
•

Liten verd i har o m rådet om det er vanlig foreko mst (mengde) eller ensfo rm ig , men ut en
st or int ensit et eller som er sterkt end ret av negat ive t errenginng rep.

•

Middels verd i har o m råder om de er represent at ive fo r reg io nen, men likevel er ganske
vanlige.

•

St o r verd i f år om rådet d erso m det er et sj eldent og spesielt bra eksem pel, eller o m det
inneho lder spesielt gode kvalit et er.

Stor verdi

D

Middels verdi

Middels/stor verdi

D

Liten/middels verdi

Fig ur 23: Verd ivurd ering .
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4.5 Omfa ng
Omfa ng vurd eres i fo rho ld t il 0 - alt ernat ivet (ut v ikling av dagens sit uasj o n, se kap . 3.1).
Omfa nget v urderes i en g lidend e skala fra st o rt negat ivt omfa ng , via int et o mfa ng , t il st ort
posit ivt o mfa ng . Ved en posit iv v urdering skal det t as st illing t il om t ilt aket fø rer t il «noe
fo rbed ring», «fo rbed ring» eller «st or fo rbed ring» fo r en d elst rek ning . Ved en negat iv
vurdering skal d et t as st illing t il o m t ilt aket vil fø re t il «noe fo rringelse», «fo rringelse» eller
«ød eleg gelse» fo r en delst rekning.
Et veg anlegg vil påvirke et o m råde gj ennom d irekt e inng rep eller nærfø ring . Et t ilt ak vil
end re det v isuelle bild et av land skapet av heng ig av lokalisering og linj efø ring ,
d imensj o n/ skala og ut fo rm ing .
Det er allerede ang it t noen p rinsipper fo r utfo rm ing. Omfa nget knytt et t il ut form ing v urderes
på bakg runn av d isse prinsippene. Under av bøt ende t ilt ak (kap . 4 .7) g is det innspill t il
hvo rdan fl ere t ilt ak kan bed re t ilt aket s virkning på landskapsbildet .
Følgende element er / t ilt ak v il g i størst ut slag på o mfa ng :
•

Veg ro m met s breddeut vid else

•

Flyt t ing av st eingj erder

•

Fj ern ing av veg et asj on

•

Skj æringer / f yllinger

A lt ernat iv 0 : Det v il ikke medfø re st ørre omfa ng eller nev neverd ig ko nsekvens fo r
landskapsbild et og st edsident it et en.

IA lt erna tiv 1
O»

•

c

t5

@

o

Med nyt t fo rt au blir vegen ut videt mot

I Alterna tiv 2

T ilsvarende alt ernat iv 1.

vest . St ot t em uren pa ned siden (lan gs
vest siden der fo rt auet ko m mer), v il mått e

Middels neg at ivt o mfa ng

fl yt t es lenger inn på bo ligeiendo m mene
og ko m mer nærmere bebyggelsen og blir
noe st ørre enn i dag .
Veganleg get s t ot ale bred de blir st ørre enn
i dag , og selv om bredden kanskj e ik ke v il
bryt e direkt e med skalaen på o m rådet vil
vegen bli noe mer do m inerende.
T rerekken langs To llbuveien 1 må fj ernes
og blir vanskelig a reet abl ere langs vegen
pga. plassmangel.
Middels negat ivt omfa ng
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N

Veg rom met beho ldes i hoved sak so m i

Veganlegget s t ot ale bredde blir st ørre

.c

dag med unnt ak av o m rådet rundt T ranga.

enn i dag på hele delst rek ningen.

Der fo rt auet går over t il gang- og

Veg rom met ut vid es ved at

sykkelveg løsning v il ik ke st eingj erdet

st eingj erdene langs vest siden av vegen

lenger være sk illet mello m veg areal og

og delvis langs øst siden flytt es.

boligareal. Nytt gj erde/ hek k på innsiden

At st eingj erdet fj ernes helt fo rbi huset i

v il sikre skille mello m gang - og

To llbuveien 24 (ved T ranga) innebærer

sykkelvegen og boligeiendo m mer.

at det blir et o pphold i gj erdet , i t illegg

Nye gj erder / hek k ev . annen veget asj o n

t il at husveggen vil gå kant i kant med

lang s gang - og sy kkelveg en, ved den

fo rt auet . Det t e vil bryt e med karakt eren

nyere bebyggelsen v is- a- vis k irka, vil

ellers på delst rek ningen.

O»

c

M.
(I)
,.._

.....
V')

(I)

0

avg rense og st ram me o pp veg en lang s en
delst rek ning som i dag er noe ut flyt ende.

fl ytt e på steingj erdene slik det

Dett e o m råd et vil da st å mer i st il med

fo reslås i alt ernat iv 2 v il f å bet ydning

rest en av planom råd et .

fo r det t range utt ry kket vegen har i dag ,

Ved a ha gang- og sy kkelveg på deler av

og medf ører at veg ens karakt erist iske

st rekningen beho ldes veg ens skala, og det

t range preg end res noe i det o m rådet

karakt erist iske smale veg ro m met med

hvor man har det mest karakt erist iske

st eingj erder på begg e sider beholdes i

t range preget .

hoved sak so m i dag .
Middels/ st ort negat ivt o mfa ng
Lite/ m iddels negat ivt omfa ng
)

O

=
c

M.
(I)
,.._

.....
V')

(I)

0

St eingj erder flytt es ik ke på denne

Flytt ing av st eingj erder v il medfø re at

selst rek ningen siden fo rt auet er smalnet

veg ro m met ut v ides noe, men det t e er

in n t il 1,5 m bred de der det blir t rangt om

over en svært kort st rek ning .

p lassen. Det må fj ernes noen t rær og
an nen veget asj o n f o r a f a et ablert fo rt auet .

Lite/ m iddels negat ivt o mfa ng

Veg rom met s bredde/ skala vil ik ke end res i
bet ydelig g rad .
Lite negat ivt omfa ng
t
O»

c

·c

-

•(I)

.....
V')

(I)

Ingen endring i veganleg get . Mid lert id ig

T ilsvarende alt ernat iv 1.

b ruk av g ruset plass so m anleggso m råde
kan g i et negat ivt innt ry kk i en beg renset

Int et o mfa ng

per iode .

0

Int et o mfa ng
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4.6 Konse kve ns
Konsekvensvurderingen fram kom mer ved

a sammenhol

de verd ien av et o m råde med

omfa nget av inng repet . Dett e gj øres på bakg runn av Fig ur 3 (s. 9). I t illegg ko m mer
vurdering av hvordan alt ernat ivene påv irker reiseopplevelsen på st rekning en.
Alterna tiv 1

Delo mr. l

Ve rd i
Middels/
st o r

Alterna tiv 2

O mfa n
Middels

Konse kve ns
Middels

negat ivt

negat iv

Verd i
Middels/
st or

O mfa n
Middels
negat ivt

Ko nse kve ns
Middels
negativ
(- - )

(- - )

Delo mr. 2

Delo mr. 3

St o r

Lite/

Middels

m iddels

negat iv

negat ivt

(- - )

Lite

Liten

negat ivt

negat iv

Middels

St or

Middels/
stort
negat ivt

Middels

Lite/
middels
negat ivt

Liten negat iv

Intet

Ubetydelig

(-)
Delomr. 4

Liten/

Int et

m iddels
Sa mlet
vurdering

Ubet yd elig

Lit en/

0

m iddels

(-)

0

Liten negat iv konsekven s

Middels negat iv konsekvens

(-)

(- - )

Ra nge ring

2

Det som hoved sakelig sk iller alt ernat ivene er o m det er fo rt au mot veg en eller gang - og
syk kelveg på vest siden av st eingj erdet på delst rek ning 2 . Alt ernat iv l ivaret ar dag ens
avst and mello m st eingj erdene.
Med gang- og sy kkelveg st rek ningen vurd eres alt ernat iv l t il

a i st ørst g rad bevare verd iene

fo r t ema land skapsbilde og st ed sident it et i o m rådet , og d erfor ko m mer alt ern at ivet best ut i
dett e t emaet .

4.6.1 Reiseopplevelse
Generelt
De gående og syk lende v il f å st o r g lede av det nye t ilt aket . De v il f å sitt eg et areal hvor de
t rygt kan f erdes med god klaring t il bilene på f y lkesvegen. Fot gj engere og sy k list er v il k unne
nyt e f erdsel i det t e spesielle m iljøet på en helt annen måt e enn i dagens sit uasj on.
Vegen v il f å et mer moderne preg med fo rt auet , og innt rykket av vegen vil end res noe ved at
man t ot alt får en bred ere veg .
A lt ernat iv l
At t ilt aket ut fo rmes som gang- og sy kkelveg på d eler av st rekningen, og at m inimalt med
st eingj erder skal flyt t es, gj ør at t ilt aket i m ind re g rad vil påvirke reiseo p plevelsen fo r de
kj ørende, da steingj erdene er den v ikt igst e fa kt oren fo r det smale preg et veg en har.
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a lig g e på veg siden og hagesiden av st ei ngj erd ene, og
er m ed d et t e t ilpasset d e var ierende fo rho ld ene lang s st rek n ingen. Dett e kan bid ra t il a
I alt ern at iv 1 varierer t ilt aket m ello m
ber ike o pp levelsen fo r br u kern e.
Alternat iv 2

Her v il o pplevelsen av en bredere veg b li t ydeligere da st eingj erdene flyt t es over en leng re
st rek ning slik at veg ro m m et utv id es i st ør re g rad enn i alt ernat iv 1.

4.7 Avbøte nde tilta k
Utt ry k ket og m iljøet rundt st eingj erd ene bør bevares m ed en lit en g ressb uffer m ello m veg
og st eingj erde, og ved at veget asj o n bevares eller plant es i bak kant f o r

a beho lde d et fr od ige

preget so m u nder byg ger innr am m ingen av vegen .
Det er v ikt ig at det ut arbeid es en rig g - og mar k sik ring splan f o r

a sikre

bevaring av mest

m u lig veget asj o n og st ei ngj erd er . Det v il o pp leves spesielt negat ivt at land skapsverd ier
ødeleg ges ut en at det er tv i ngend e nødv end ig . Disse må derfo r sik res og merkes go dt på
fo r hånd gj enno m m arksik ring sp laner fo r bygg efa sen.
Veg et asj o nen er en v ikt ig del av Larko llen , og derso m mye t rær og annen veget asj o n blir
fj ern et so m f ølge av t ilt ak et ut en

a bli erst at t et , v i l det ha negat iv v ir k ning på det fr od ige

preget og i n nram m ingen av vegen so m veg et asj o nen skaper sam m en med st eingj erdene .
Det an befa les d erfo r so m nev nt over at så mye veget asj o n so m m ulig bev ares og at det lages
beplant ning sp laner fo r v eget asj o n so m erst at t er det so m må fj ern es og event uell sup plering
av ny veg et asj o n.
Det må v urderes o m fo rt auet s bredd e kan reduse res ytt er ligere sid en d et t e v il bid ra t il at den
v isuelle vir k ning en av fo rt auet bl ir noe m i nd re, og at det blir noe m ind re inng rep i
nabo eiendo m mene so m berøres.
Ett er innspill fr a Øst fo ld fy lkesko m m une kan det og så v urderes g r us so m dek k e f or

agi

t raseen et mer t urveg p reg , og slik at st eingj erdet i kk e fr am st år so m en rabatt . Dett e er m est
akt uelt på st rek ningen hvo r det er g ang- og sy k kelveg . Det må da v urderes o pp m ot and re
hensy n so m d r ift og un iversel l utfo r m ing .
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6.6 Kons e kve ns
Ko nsekvensvurderingen fr am kom mer ved
omfa nget av inng repet .

a sam men hold e verdien av et delo m råde med

Alterna tiv 1

Delo mr. 1
Nat urto mt
nord for
tra ng a

Verd i
St o r

O mfa n
St ort

Ve rd i
St or

negat ivt

Delo mr. 2
Steingjerd e
ved La rko llen
kirke

Middels

Delo mr. 3
Villaha g e
ved
Fe ltsp a tveie n

St o r

Sa mlet
vurde ring

Alternativ 2

Int et

Ubetydelig

o mfa ng

0

Middels

Omfa n
Int et

Konse kve ns
Ubetydelig

o mfa ng

0

St o rt

Middels

negat ivt

negat iv
(- - )

Middels

Middels

negat ivt

St or

Int et / lit e

Liten

negat iv

negat ivt

negat iv

(- - )

o mfa ng

(-)

Liten t il middels negat iv konsekvens
(- / - - )

Ra ngering

Sam let set t er alt ernat iv 2 det best e alt ernat ivet fo r t ema nat urmangfo ld . Med iverksett ing av
enkelt e av bøt ende t ilt ak, vil dett e alt ernat ivet f å svært små konsekvenser fo r nat urmangfo ld .
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SAMM ENSTILLING
t ilt ak fo r d e t o lo kalit et ene under t ema nat urmangfo ld so m ød elegg es eller fo rringes i
alt ern at iv 1 slik at d e likevel kan bevares. Det er van skeligere a dem pe ko nsekvensene av a
flytt e st eingj erdet over en lengere st rek ning so m er t ilf ellet i alt ernat iv 2 .
Basert på den ne ko nsekvensut red ningen blir d erfo r anbefa lingen en løsning so m i hoved sak
bygger på alt ernat iv 1, m en med enkelt e j ust ering er.

7.3.1 Anbefa lte prinsipper ved videre arbeid av a lternativ 1
Videre fø lg er noen anbefa linger fo r ulike prinsi pper v i mener man bør byg ge på når man skal
gå v id ere m ed planlegg i ngen :
•

No r malprofi let fo r fo rtau og gang - og sy k kelveg er an bef alt a gj ore s noe smalere.
Det fo reslås at st andard bredde blir 2 , 1 m . Det t e er fo rt ausbredd en ved St øtv ig hot ell
og t ilfr edsst iller k ravet t il universel l utfo rm ing i No rsk St andard . Et gj enno mgående
smalere fo rtau v il være lit t mer skånso mt fo r de so m bo r lang s vegen. I t illegg må d et
v u rderes ytt erlig ere lo kale t ilpasninger, f. ek s. i d en no rd lige end en hvo r det er
sidebratt , og d et må et ableres nye st øt t em urer på ned siden av vegen. Spesielt bør
dett e ses på ved T oll buveien 1 hvo r t eg ningene som denne ut red ningen baserer seg
på viser at fo rt auet ko m mer svært nærme hushj ørnet . Event uelt kan det v urd eres å
j ust ere veg linj a.

•

Fo r a bevare de t re hule eikene anbefa les det a av slut t e gang - og sy k kelvegen (på
vest sid en av st eingj erdene) t id lig ere og ist edenfo r ha fo rt au langs eiendo m men med
eikene (Lar ko llveien 7 5 7). På den måt en ko m mer i nng repet lenger bo rt fr a eikene, og
risikoen fo r fo r ringelse av t rær pga. skade på rot sonen v il red useres.

•

Langs nat urt o mta (Vardek leiva 14) bør det ses på om veg linj a kan j ust eres slik at den
i st ørre g rad blir liggende so m i alt ernat iv 2 , så langt det lar seg gj øre, ut en å berøre
det fr ed ede ut o m huso m rådet t il T oll buveien 2 . Event uelt bør st eingj erdet j ust eres
noe f o r a bevare sk råning o pp t il st eingj erdet slik det er i dag . Bakg runnen fo r det t e
er både å behold e dagens preg med g rønn sk råning o pp mot st eingj erd et , og a
f o rso ke a bevare lo kalit et en m ed lak rismj elt og lit en lak rismj elt sek k møll.

•

For a i st ørst m ulig g rad bevare d agens særeg ne ut t ry k k langs vegen bør m an
gj eno p pbygge st eingj erdene ett er dag ens fo rm og utt ry k k , ik ke som sno r rett e
gj erder . Preget lang s gj erdene bør og så bevares. Derfo r anbefa les det so m nev nt
under t ema «land skapsbi lde og st ed sid ent it et » at det lages en plan fo r ny veget asj on
so m skal erst att e veget asj onen som b lir berørt av t ilt aket og ev . su p plering av
veget asj o n på st ed er hvo r det mang ler i dag . På den måt en f år man v iderefø rt dagens
fr od ige ut t ry k k lang s vegen. Det må da brukes art er man fi nner i o m rådet i dag .

•

Av hensy n t il naboeiendo m mene på st rek ningen hvor gang- og sy k kelveg en ligger på
vest sid en av st eingj erdet anses det so m vesent lig at d isse f år et sk ille mello m seg og
gang - og sy k kelveg en . Det er i denne ut red ningen fo reslåt t hek k og gj erd e. Und er
ut red ningen av k ult urm in ner og k ult urm iljø kom mer det im id lert id fr em at a o ppf ore
et gj erd e eller st eng sel på innsiden av gang - og sy kkelvegen an t as a f a negat iv
v irk ning fo r ut red ning st emaet . Gj enno m god d ialog med fag ky nd ige og rett e
inst anser ant as det likevel at man kan fi nne en løsning som er aksept abel fo r alle.

Ko nse kvensutred ning : fv . 119 Billma nnsb akken - Stotvig hotell
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Lars M Thorsrud - Larkollveien 757, 1560 Larkollen - Tel. 928 83 946 - lassetho@gmail.com

Larkollen, 07.01.2022

Moss kommune
v/ Stian Berge

Deres ref. 20/15073-17-STB
Jeg viser til min mail den 05.01. hvor jeg la ved en PDF, som også ble sendt i mail til deg
26.11.2021.
I PDFen gjorde jeg rede for mitt syn i saken.
Nok en gang vil jeg presisere at det ikke er lagt nok vekt på trafikksikkerheten. Under
møtet på Larkollen skole den 01.012. kom det ikke frem nye opplysninger om hvordan
overgangen mellom gang/sykkelvei og fortauet rett før «Malertoppen» fra sør i Tranga er
tenkt.
Heller ikke hva slags skille mellom gang/sykkelvei og de berørte eiendommen man har
tenkt seg.
Vedlagt følger bildemontasjer i A4, som illustrerer hvordan inngrepet i hagene vil fortone
seg, og hvordan jeg tenker løsning med flytting av steingjerdene i vest for å gi plass til
fortau mellom steingjerdet og veibanen.

Med vennlig hilsen

Lars M Thorsrud

Saksnr: 151/21

Uttalelse på planforslaget av Malertoppen/ «Tranga»:

Mitt overordna mål er å ivareta særpreget til Malertoppen samtidig som det
kan gjøres sikkerhetsmessige endringer.
Jeg sier ja til trafikksikkerhet, og ja til bevaring av Malertoppen. Denne unike
veistrekningen er et historisk og verneverdig element her i Larkollen, og som
mange andre syntes også jeg at dette må bevares. Denne delen av Fv 119
fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i dag og
med små tilpasninger bli enda tryggere, slik som nedsatt fartsgrense.
Dette er den tryggeste veistubben i Larkollen som har en avgjørende betydning
for fastboende og besøkende. Det representerer viktige kulturminner og
stedsidenitet, og er et kjent særpreg i Larkollen.
Sist det ble forsøkt å flytte steingjerder i Larkollen ble det ikke et godt resultat.
Det er viktig å prioritere dette særpreget, fremfor å tilrettelegge for mer og
raskere trafikk. Du sparer liten tid, og det betyr så uendelig mye.
Med godt ønske om best mulig resultat.
Ref. forslag fra Moss og Omegn syklistforening.

Med vennlig hilsen

Marianne Johnsen Gedsted, Larkolling siden 72`

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Silje Hobbel
tirsdag 7. desember 2021 13:50
Stian Berge
SV: 20/15073-18 Melding om vedtak til høring - Detaljregulering Fortau/gang- og sykkelvei, FV119 Billmannsbakken - Støtvig Hotell

Vi har ingen innsigelser til planforslaget til detaljregulering av fortau/gang- og sykkelvei, FV119
Billmannsbakken - Støtvig Hotell. For skole sin del ivaretar dette våre barn som bor på andre siden av
veien, og bidrar til at de får en tryggere skolevei.

Silje Hobbel
Direktør
Kultur, oppvekst og aktivitet
+47 957 74 556
silje.hobbel@moss.kommune.no
Kirkegata 14,
Postboks 175, 1501 Moss

Fra: Stian Berge <Stian.Berge@moss.kommune.no>
Sendt: fredag 19. november 2021 13:21
Til: Silje Hobbel <Silje.Hobbel@moss.kommune.no>
Emne: 20/15073-18 Melding om vedtak til høring - Detaljregulering - Fortau/gang- og sykkelvei,
FV119 Billmannsbakken - Støtvig Hotell
Hei,
Vedlagt følger planforslag til høring for detaljregulering av fortau/gang- og sykkelvei, FV119
Billmannsbakken - Støtvig Hotell. Må begrense antall vedlegg på e-post. Se kommunens hjemmeside
for tilhørende rapporter ol.

Stian Berge
Rådgiver plan
+47 940 17 068
Plan, byggesak, geodata
Rådhuset, Kirkegata 15

Moss kommune
Stian Berge
Postboks 175
1501 MOSS

Deres ref.: 20/15073-18 -STBE

Vår ref.: 21/98-32/ RESOR

Dato: 04.01.2022

Høringsuttalelse til detaljregulering - Gang/fortau i Larkollen, Moss kommune
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) viser til henvendelse fra Moss kommune,
mottatt den 29.11.2021 vedrørende melding om vedtak til høring, detaljregulering, fortau/gangsykkelvei, FV119, Billmannsbakken – Støtvig Hotell.
Forslaget
I oversendelsesbrevet opplyses det om at planforslaget omfatter en strekning på 650 meter, hvorav
530 meter fortau/gang og sykkelvei – hvor det overordnede målet er å gi bedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet for myke trafikanter på strekningen. Planforslaget er vurdert å balansere forholdet
mellom bevaring av veien med det historiske uttrykket, og en oppgradering av infrastrukturen på en
god måte. Dette innebærer noen fravik fra vanlige normer for bredder mm. for fortau/gang- og
sykkelvei, samt selve veibanen. Eksisterende veibredde varier fra 4,0 meter (asfaltdekke) og mellom
4,4 og 6,4 meter. Kjøreveien endres ikke i bredde, men forskyves på noen steder av strekningen.
Videre legger planforslaget opp til et tilpasset anlegg som fortsatt er forsvarlig, men som kan fravike
de veiledende krav til utforming som ellers gjelder ifølge håndbøkene til Statens vegvesen.
MIB sin vurdering/innspill
Det er mottatt en stor mengde dokumentasjon, og MIB har ikke hatt anledning til å sette seg inn i alt,
og kan således ha oversett avsnitt/informasjon/opplysninger som berører rednings- og
slokkemannskap og slokkevann. Men vi påpeker følgende:
Det kan se ut til at planforslaget i hovedsak vektlegger bevaring av kulturminner og kulturmiljø,
naturmangfold, samt landskap og stedsidentitet.
MIB ser viktigheten av å bevare dette, men en kan ikke se at det hverken i konsekvensutredningen
eller ROS- analysen er vurdert nevneverdig hvilken konsekvens og risiko utformingen vil ha for
rednings- og slokkemannskap, her blant annet viktigheten av fremkommelighet for brannvesenets
kjøretøy. I tillegg må blant annet snøopplagring på vintertid hensyntas, da dette vil medføre smalere
veibredde.
For at MIB skal kunne utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats, uten unødvendig risiko for skader
på personell og utstyr, forutsettes det at krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap blir
ivaretatt. I tillegg har utforming av adkomstvei/kjørevei innvirkning på brannvesenets innsatstid.

Mosseregionen interkommunale
brann og redning
Postadresse: Postboks 716, 1509 Moss
Besøksadresse: Tykkemyr 2, 1597 Moss

E-post:
mib@brann.movar.no
Hjemmeside:
www.brann.movar.no

Telefon:
69 24 78 50

MOVAR IKS
Foretaksregisteret:
NO 959 272 204
Bankgiro:
6118.05.58941

Som del av prosjekteringen må ansvarlig prosjekterende innhente informasjon fra brannvesenet om
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. I MIB sin
veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap…» under adkomst er det blant annet
opplyst om kjørebredde (minimum 3,5 meter + 25 cm fri bredde på hver side), stigning på kjørevei
(maksimalt 12,5%), fri kjørehøyde (minimum 4,0 meter) og svingradius, ytterkant vei (14 meter). For
fullstendig veileder se vår hjemmeside: http://www.movar.no/tilrettelegging-forslokkemannskaper.html Denne veiledningen erstatter ikke andre krav stilt i de aktuelle lovverk
planforslaget berører.
Fremtidig/planlagt/regulert bebyggelse og anlegg må samsvare med lokalt brannvesens
dimensjonering, dette må tas hensyn til i planarbeid og prosjektering.
Denne uttalelsen er gitt på bakgrunn av delvis gjennomgått mottatt dokumentasjon. Dette medfører
at MIB må ta forbehold om å komme tilbake med ytterligere uttalelser.
Er det ønskelig med ytterligere uttalelse fra brannvesenet, eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt
med undertegnede.

Med hilsen

Renate Sørgaard
Rådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og trenger dermed ingen underskrift.

Mosseregionen interkommunale
brann og redning
Postadresse: Postboks 716, 1509 Moss
Besøksadresse: Tykkemyr 2, 1597 Moss

E-post:
mib@brann.movar.no
Hjemmeside:
www.brann.movar.no

Telefon:
69 24 78 50

MOVAR IKS
Foretaksregisteret:
NO 959 272 204
Bankgiro:
6118.05.58941

Moss kommune
Postboks 175
1501 MOSS

Vår dato: 21.12.2021
Vår ref.: 201601917-7
Deres ref.: 20/15073-20-STBE

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for
fortau/gang- og sykkelvei - Fv.119 Billmannsbakken-Støtvig Hotell Moss kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 23. november 2021.
Områdestabilitet
Den geotekniske rapporten (ref. 1307.16a/mw, dato: 30.9.2016) beskriver en kvikkleiresone
sør i planområdet med faregrad «lav» og skadekonsekvens «alvorlig». Utenfor denne
sonen er det ikke funnet kvikkleire i planområdet.
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i kvikkleiresonen. Dette er begrunnet med at
terrenget er jevnt og flatt, og terrenghelninger ligger under kritisk nivå. Strandsonen i vest
er preget av fjell i dagen.
Strandsonen i sør er imidlertid ikke vurdert, så vidt vi kan se. Det er ikke dokumentert at
stabiliteten her er tilfredsstillende, eller om tiltaket kan forverre stabiliteten. Det er mulig
at området er vurdert i tidligere plansaker i området, men grunnlaget for en slik ev.
vurdering kommer ikke tydelig fram i rapporten. NVEs faktaark nr. 4/2020 kan være nyttig i
sammenheng med skredfare i strandsonen.
Det ser ut som det er en lukket bekk i kvikkleiresonen, se bilde 1 nedenfor. Ev. erosjon fra
denne bekken kan påvirke områdestabiliteten negativt. Vi kan ikke se at dette er vurdert.
Den geotekniske rapporten ble gjennomført i 2016. NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot
kvikkleireskred ble publisert i desember 2020. En faresone for kvikkleireskred ble kartlagt
nær Billmannsbakken i 2019 (sonenr. 2222 Rødstranda, Regional kvikkleirekartlegging,
Ekstern rapport Nr. 6/2019). Det foreligger derfor mye ny informasjon siden den
geotekniske rapporten ble gjennomført.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Side 2

NVE forutsetter at den geotekniske vurderingen oppdateres slik at tilstrekkelig sikkerhet
mot kvikkleireskred dokumenteres og ivaretas iht. byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3, og
NVEs veileder 1/2019. I denne sammenheng anbefaler vi konkret at strandsonen i sør ved
Støtvig Hotel vurderes som en mulig kritisk skråning (i tillegg til andre mulige kritiske
skråninger), og påvirkning av ev. erosjon fra den lukkede bekken vurderes. Tiltakets
forhold til den kartlagte faresonen i nord (Rødstranda) må også utredes.
NVE forutsetter at kvikkleiresonen ved Støtvig Hotel avmerkes som hensynssone på
plankartet, iht. KMDs Reguleringsplanveileder, punkt 5.2.3, og NVEs veileder 2/2011 Flaumog skredfare i arealplanar (revidert 22. mai. 2014), punkt 7.5.2 D.
Kvikkleiresonene i sør er ikke vist i NVE Atlas. Vi antar derfor at den ikke er meldt inn til
NVE. Kvikkleiresoner og grunnundersøkelser må meldes inn til NVE gjennom vår
innmeldingsløsning.
Kommunens konkrete forespørsel i forbindelse med funn av kvikkleire
I oversendelsesbrevet framhever kommunen at den geotekniske rapporten sier at graving
dypere enn 2 meter der det foreligger kvikkleire krever sikringstiltak. Samtidig sier
rapporten at kvikkleirelaget ligger ca. 1,5 meter under dagens terreng.
Kommunen ber om råd om hvordan kommunen skal forholde seg til tiltakets behov for
graving i den delen av traseen som inneholder kvikkleire, og evt. funn av kvikkleire
grunnere enn 2 meter. Kommunen ber også om en tilbakemelding på om det finnes
eksempler på egnede reguleringsbestemmelser som kan ivareta hensyn til slik graving i
kvikkleire.
Gravedybde
Forutsatt at områdestabiliteten er dokumentert tilstrekkelig iht. kravene i byggteknisk
forskrift (TEK17) § 7-3, og NVEs veileder 1/2019, vil graving ned til 2 meter dybde ikke
kunne utløse et områdeskred, selv om det blir funnet sprøbruddmateriale grunnere enn 2
meter. Det kan likevel være behov for sikringstiltak for å opprettholde stabiliteten lokalt
(f.eks. i byggegropa), slik den geotekniske rapporten sier.
Dersom det skal graves dypere enn 2 meter vil det være behov for en geoteknisk vurdering.
Reguleringsbestemmelser
NVEs veileder 1/2019 forslår noen mulige bestemmelser i detaljreguleringsplan i kap. 3.4.3.
Kommunen kan også vurdere mer detaljerte bestemmelser med krav knyttet til utførelse,
dokumentasjonskrav og rekkefølgekrav iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

Side 3

Flomfare og fare for skader fra overvann
Et aktsomhetsområde for flom dekker sørlige deler at vegstrekningen, ved Støtvig Hotel.
Som nevnt ovenfor, ser det ut til å være en lukket bekk i dette området, hvor det også er
avdekket en kvikkleiresone.

Bilde 1. Aktsomhetsområde for flom. Fra NVE Atlas 10.12.2021.
Notatet om VA og overvann (prosjektnummer 10200912, datert 21.08.2020) beskriver et
eksisterende problem med overvann, og legger fram anbefalte tiltak.
Vi kan ikke se at nødvendige tiltak for å sikre mot flom og skade fra overvann er ivaretatt i
bestemmelsene, i tråd med gjeldene krav. Dette må rettes opp før kommunen kan vedta
planen.
Videreførte reguleringsplaner
Reguleringsplaner i området for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og tjenesteyting
videreføres i bestemmelsene §§ 4.1 – 4.4. NVE forutsetter at disse planene tilstrekkelig
dokumenterer og ivaretar allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og sikkerhet mot
flom-, skred- og erosjonsfare, i tråd med dagens krav. Vi anbefaler i denne sammenheng
NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan. Veilederen tar dere gjennom våre
fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas.

Side 4

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Susan Solbrå
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:
Moss kommune

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Per Johan Syvertsen <josyvert@online.no>
fredag 7. januar 2022 16:39
Mottak Post
Tilbakemelding på Detaljregulering, Fortau/gang- og sykkelvei FV119 Billmannsbakken - Støtvig Hotell

post@moss.kommune.no
ad; Detaljregulering, Fortau/gang- og sykkelvei - FV119 Billmannsbakken - Støtvig Hotell
Vi støtter i utgangspunktet de forslagene som kommer frem fra Syklistforeningen (SLF),
ref debattinnlegg i Moss Avis;
https://www.moss-avis.no/forslaget-til-detaljregulering-forbi-larkollen-kirke-entrafikkfarlig-losning-for-de-myke-trafikantene/o/5-67-1432069

Dersom man ønsker å gjennomføre mer omfattende inngrep ser vi
alternativ 2 i meldingen som mest hensiktsmessig
Dersom ett av forslagene i høringsutkastet skal realiseres ønsker vi alternativ 2 med
fortau langs hele
strekningen på yttersiden av steingjerdene. Dette tiltaket bør være tilstrekkelig for
tiltenkt bruk
vil berøre eiendommene i minst grad.

Utkjøring på Larkollveien for Tollbuveien 35
Videre er det i høringsutkastet foreslått å endre utkjøring mot
Larkollveien for Tollbuveien 35 slik at denne eiendommen
får utkjøring på sydsiden av eiendommen. Dette må være det minst
trafikkvennlige alternativet da det da må foretas
en u-sving for å komme ut på Larkollveien. 9 av 10 utkjøringer fra denne
eiendommen være mot nordlig retning.
Det mest trafikkvennlige alternativet vil derfor å opprettholde utkjøring
som idag på nordsiden
da siktlinjen vil være bedre ved utkjøring mot Larkollveien.
vh Per Johan Syvertsen
Larkollveien 753/755

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Pål Bristol <pal.bristol@outlook.com>
torsdag 6. januar 2022 21:46
Mottak Post
Innspill detaljregulering for fortau/gang- og sykkelvei - FV. 119
Billmannsbakken-Støtvig Hotel

Hei,
Her kommer et kort innspill til detaljreguleringen for fortau/gang- og sykkelvei - FV. 119
Billmannsbakken-Støtvig Hotel.
I utgangspunktet synes jeg dette er et godt forslag for å øke sikkerhets for myke trafikanter på
strekningen, men ser at noe at det som er forslått virker snodig. Tenker da på den lil le biten med
sykkelsti fra Tollbuveien 26 og sydover. Dette bør endres til fortau på samme måte som før og etter
den planlagte sykkelstien. Ellers er det viktig å bevare Larkollen-uttrykket ved at steingjerdene settes
opp i tilnærmet lik tilstand etter flytting. Det bør også vurderes om fartsgrensen skal reduseres
ytterligere fra dagens 40 km/t til 30 km/t for enda bedre å ivareta sikkerheten – spesielt over
Malertoppen.

Mvh,
Pål Bristol
Vardeveien 34
1560 Larkollen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

MrAudipal <audipal@gmail.com>
fredag 7. januar 2022 11:54
Mottak Post
Ref. Høringsuttalelse RV 119 Billmannsbakken - Støtvig hotell

Hei.
Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen.
Denne unike veistrekningen er et historisk, verneverdig element i vårt bomiljø og må bevares. Denne
delen av Fv 119 fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i dag og med
små tilpassinger bli enda tryggere. Se også forslag fra Moss og omegn syklistforening.
Vennlig hilsen
Pål Byhring-Enger

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ragnhild Huseby <ruseby@gmail.com>
søndag 2. januar 2022 15:44
Mottak Post
Trafikksikkerhet Larkollen mellom Billmannsbakken/Støtvig Hotell

Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen. Denne unike veistrekningen er et
historisk og verneverdig element i vårt bomiljø. Dette må bevares. Denne delen av Fv 119 fungerer
allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i dag og med små tilpassinger bli enda
tryggere. Ref forslag fra Moss og omegn syklistforening.
Mva
Ragnhild Huseby
Billmannsbakken 10
1560 Larkollen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Robin Pedersen Løvmo <robin@ost.as>
onsdag 5. januar 2022 17:48
Mottak Post
Kommentar til Planforslag - Detaljregulering - FV. 119 Billmannsbakken Støtvig Hotel

Hei.
Min kommentar til planforslaget er følgende:
Fortau fra Støtvig Hotell frem til Tollbuveien ved kirken. Der etableres det også en
fotgjengerovergang slik at personer fra Vardeåsen/bakveien fra skolen kommer seg trygt over veien.
Deretter bygger man opp/restaurerer Tollbuveien, gjerne med lys langs gaten, slik at det ikke blir for
mørkt.
Videre et lite fortau på strekningen Tollbuveien-Billmannsbakken.
Tollbuveien er allerede markert som sykkelsti.
Dette er meget kostnadsbesparende, men strekningen blir 300m lenger. Gangtid blir ca 3 minutter i
vanlig gangfart.
Samtidig bevarer man steingjerdene på Malertoppen. Fra Støtvig Hotell til Tollbuveien er det
minimalt/ikke noe behov for å flytte steingjerder for etablering av fortau.

Mvh
Robin Pedersen
Øst AS
Anleggsleder/ Kalkulatør
Tlf: +47 977 44 876

Rygge Museum og historielag
Bygdetunveien 145
1580 Rygge
styret v/
Helge Aker
h.aker@online.no
Moss kommune
post@moss.kommune.no

Deltaljregulering-Fortau/gang – og sykkelvei, FV 119 Billmannsbakken- Støtvig
hotell
høringsuttalelse
Rygge Museum og historielag har mottatt melding om vedtak til høring vedtak 18.10.21 sak 151/21
Forslag til deltaljreguleringplan for Fylkesvei 119. Billmannsbakken -Støtvig hot.
Rygge Museum og historielag er en frivillig forening bestående av tidligere Rygge historielag og
Rygge Museum.
Foreningen skal fremme interesse, forståelse om kommunens kulturlandskap , kulturminner og
historie.
Foreningen at\arbeidsfelt omfatter både materielle og imaterielle verdier.
Rygge museum er det eneste museet i tidligere Østfold fylke som har fokus på kulturlandskap
gjennom etableringen av en egen kulturlandskapsutstilling i museumsbygget ved Bygdetunet i
Rygge.
Rygge museum ble i 1992 opprettet etter vedtak i Rygge kommunestyre.
Styret i Rygge Museum har sett på forlaget til reguleringsplanen og sett på de punkter vi mener
berører vår virksomhet.0
I planen er dette punktene
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Stedets egenart
Landskapsbildet og stedidentitet
Kulturminner i nærområdet
Naturmangfold – kulturlandskap
Materiellbruk og estetikk
prinsipper for gjenoppbygging av steingjerder
Landskapsbilde og stedsidentitet
Kulturarv

Planen omfatter inngrep i et av de viktigste historiske område i Larkollen. Et område som gjennom
århundrer har etablert seg gjennom tidligere generasjoners påvirkning og bruk av området.
Området er i dag noe av det som gjør at Larkollen har en egen stedsartet karakter og egenart.
Den smale veien mellom eldre og verneverdig bebyggelse , steingjerder og gamle trær
gjør at dette er og blir et viktig historisk område i nå nye Moss kommune,
Vi ser at å fremme trafikksikkerhet , gjennomføring av trafikk gjennom et slik område er
konfliktfylt og mange interesser krysser hverandre.
Vi anmoder om at det i saken utøves varsomhet med inngrep som endrer områdets egenart og
karakter. Det bør i videre planarbeidet og gjennomføring av planen ses på alternative løsninger som
gjør at det vil medføre minimale inngrep i de eksisterende miljøer .
Alternative kan være en trafikklysordning og eventuell ytterligere nedsettelse av fartsgrense.
Steingjerder må i sin helhet bevares og restaureres.
Materialvalg og estetikk må vurderes grundig og tilpasses områdets egenart.
Eksisterende bygninger må bestå .
Eksisterende trær må i størst mulig grad bestå ,om trær fjernes må dette erstattes med ny
beplantning slik ar stedets egenart og kulturlandskap beholdes.
Rygge , 06.01.22
Med hilsen
Rygge Museum og historielag
styret
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Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - fylkesveg
119 Billmannsbakken-Støtvig Hotel, fortau / gang- og sykkelveg – planID
3002 428 - Moss kommune
Vi viser til brev av 19. november 2021 vedlagt ovennevnte plandokumenter. Frist for uttalelser er 7. januar 2022.

Bakgrunn
Det fremgår av plandokumentene at hensikten med planen er å legge til rette for etablering
av fortau og gang- og sykkelvei over en ca. 650 meter lang strekning langs fylkesveg 119
Larkollveien mellom Billmannsbakken (sør) og Støtvig Hotel i Larkollen i Moss kommune. Det
overordnede målet er å gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter
på strekningen og samtidig ivareta det særpregede kulturmiljøet i området.
Forslagsstiller er Viken fylkeskommune med Sweco Norge AS som plankonsulent.
Siden planarbeidet opprinnelig ble igangsatt av Statens vegvesen, har ikke vi tidligere gitt
skriftlige innspill.

Statens vegvesens ansvar
Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å
planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og
samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det
offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektivtransport, gåing, sykling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet.
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Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Skoggata 19

Statens vegvesen

1530 MOSS

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Vurdering
Planbeskrivelsen omtaler kort at planområdet har god dekning med bussholdeplasser. Det er
tosidig stopp ved Larkollen kirke og Støtvig Hotel. Dette utdypes noe i kommunens saksframlegg hvor det står at det i planområdet ikke er teknisk mulig å få til holdeplasser som
overholder nye krav til universell utforming uten inngrep i steingjerder og vegetasjon. Ved
kirken forutsettes det derfor å opprettholde dagens løsning med stopp i vegbanen. Når det
nå først skal gjøres inngrep i området, mener vi det bør vurderes om det er mulig å etablere
et forenklet kantstopp med kantstein mot en (liten) plattform. Det vil i så fall lette inn- og
utstigning og gi en noe mer universelt utformet løsning.
Vi har forståelse for at det tillates steingjerder innenfor frisiktsonene. Selv om det vil begrense sikten til kjørebanen på riksveg 119, vil det trolig gi tilfredsstillende sikt til kjøretøy
under forutsetning av at murene ikke blir for høye. I bestemmelse § 6.1 bokstav b tillates
«eksisterende steingjerder» i frisiktsonene. For å fjerne mulig tvil om at det også gjelder
steingjerder som skal flyttes, bør «eksisterende» fjernes, eller man kan skrive «eksisterende
og flyttede steingjerder.»
Vi mener også at det ut fra forutsetningene i området er akseptabelt å tillate fortausbredde
på 1,75 meter i en begrenset lengde. Ved å ta nødvendig hensyn til gående er det tillatt å
sykle på fortauet. Selv om dimensjonerende bredde for syklende er 75 cm vil nok et fortau
på 1,75 meter bredde oppleves som smalt når to syklende møtes. Vi antar derfor at noen vil
velge å sykle i kjørebanen for å slippe å møte andre syklister (og gående) på fortauet.
Samlet sett synes vi det er gjort et grundig arbeide med å finne fram til løsninger som er tilpasset Larkollen og har ikke ytterligere merknader til planforslaget som dermed kan egengodkjennes for vår del. Vi ber om å få tilsendt endelig planvedtak og plandokumenter.

Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonssjef

Jan Antonsen
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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19.11.2021

20/15073

Saksbehandler, innvalgstelefon

Torgeir Fagersand, 69247593

Moss - Uttalelse til høring av detaljregulering for fortau/gang- og
sykkelvei - Fv119 - Billmannsbakken - Støtvig Hotel
Vi viser til brev datert 19. november 2021 med høring av detaljregulering for fortau/gang- og
sykkelvei – Fv119 – Billmannsbakken – Støtvig Hotel i Moss kommune.
Bakgrunn
Det fremgår av planforslaget at det skal legges til rette for ca. 530 meter fortau og ca. 120 meter
gang- og sykkelvei fra Billmannsbakken til Støtvig Hotel. Det er alternativ 1 som anbefales. Målet
med reguleringen er å gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende i
området.
Vi har gitt innspill til planarbeidet i flere uttalelser 3. mai 2016, 4. januar 2017 og 4. juni 2018. Vi
påpekte at planen måtte ivareta naturverdiene hule eiker og liten lakrismjeltsekkmøll innenfor
planområdet.
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser.
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Vurdering
I og med at planprosessen har vart i lang tid vil vi berømme planbeskrivelsens oversikt over
prosessen, slik at det blir enklere for alle å få oversikt over saksgangen. Det ser videre ut til være
gjort et grundig arbeid med planforslaget. Ut ifra de ulike hensynene som skal ivaretas på denne
strekningen har vi forståelse for bredde på strekningen varierer.
I våre tidligere innspill bemerket vi blant annet hule eiker ved gbnr. 134/73, Larkollveien 757. Vi
kan ikke se at eikene er avmerket på plankartet innenfor felt B6 og forutsetter med det at disse
trærne inkludert rotsone ligger utenfor planområdet og ikke vil bli berørt i anleggsperioden. Vi

ber om at hensynssonene med tilhørende bestemmelser innarbeides hvis dette ikke skulle være
tilfellet.
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før
planforslaget eventuelt vedtas.
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.

Med hilsen
Carl Henrik Jensen (e.f.)
seniorrådgiver

Torgeir Fagersand
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Statens Vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605
Viken fylkeskommune Postboks 220
1702

LILLEHAMMER
SARPSBORG

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Stine Kase <stinekase@hotmail.com>
fredag 7. januar 2022 18:48
Mottak Post
Høringsuttalelse om malertoppen i Larkollen

Vi sier ja til trafikksikkerhet, men nei til rasering av Malertoppen. Denne unike veistrekningen er et
historisk og verneverdig element i vårt bomiljø. Dette må bevares. Denne delen av Fv 119 fungerer
allerede som et trafikksikkerhetstiltak slik som den fremstår i dag og med små tilpassinger bli enda
tryggere.
Vennlig hilsen Stine og Jens Kase, Grefsrødgrenda 9 1560 Larkollen
Sendt fra min iPhone

TIL: Moss kommune
Boks175
1501 MOSS

Forslag til detaljregulering for fortau/ gang- og sykkelvei –FV 119
Billmannsbakken–Støtvig Hotel:
Innspill fra Syklistforeningen (SLF) i Moss og Omegn
Det vises til forslag til reguleringsplan for angjeldende strekning slik den ble presentert på
åpent møte på Larkollen skole onsdag 1/12-2021.
Syklistforeningen jobber for å gjøre sykling attraktivt for alle mellom 8 og 80, og at sykling
kan oppfattes som det foretrukne transportmiddelet for langt flere enn de som i dag
benytter sykkel som daglig fremkomstmiddel, trening, rekreasjon og lek – ref. nasjonale og
lokale mål for økt sykkelandel. I den forbindelse er det viktig at planlagte og utførte
sykkeltiltak oppfattes av brukerne som trygge, og at de faktisk også er trafikksikre. Det vises
her til krav og anbefalinger i, for eksempel, Sykkelhåndboka.
Syklistforeningen er i utgangspunktet tilfreds med at det utarbeides planer og løsninger for å
gjøre det lettere og tryggere å være både syklist og fotgjenger langs Larkollveien.
Presentasjonen med grafikk, kart og fotografier fra forskjellige steder langs ruten var klar og
informativ og viste godt hvorledes prosjektet kan se ut når ferdigstilt (med unntak av
detaljering som naturlig nok ennå ikke er utarbeidet som en del av reguleringsplanen). Den
ga således et tilstrekkelig godt inntrykk for å kunne uttale oss om planen:
Planen er angivelig et tiltak for både syklister og fotgjengere. Vi mener at dette kun er
tilfellet langs g/s-veien midt på strekningen – i begge ender består tiltaket av fortau, hvilket
ble bekreftet av prosjektlederen fra Viken Fylkeskommune i hennes presentasjon, der hun
ganske konsekvent kalte disse tiltakene for fortau. Presentasjonens illustrasjoner viste også
at disse strekningene er tenkt benyttet kun av fotgjengere (og hunder) – ikke syklister.
Samtidig ble prosjektet ellers presentert som et tiltak rettet også mot syklister, og vi tar det
for gitt at man tenker seg at hele strekningen vil bli et tilbud om toveis sykling. Vi mener at
en slik løsning er direkte trafikkfarlig – og sannsynligvis mer trafikkfarlig enn dagens
situasjon. Dette begrunner vi ut fra følgende:
•

Løsningen innebærer/ forutsetter flere uønskede systemskift med uklare
vikepliktsregler:
o Systemskift i hver ende der syklistene skal over fra eller ut i veibanen
o Systemskift i overgangen mellom fortau og g/s-vei (for dem som ønsker å
benytte denne, men ikke vil sykle på fortauene og skal ut i eller fra veibanen)

https:/ / syklistforeningen.no/ lokallag/ moss/
Kontkatinfo ved St yreleder Morten I Kerr:

Hagastien 5A 1560 Larkollen

Tlf: 920 30 697

morten@kerr.no

•
•

•
•
•

•

o Systemskift i forbindelse med kryssende vei (Tollbuveien nord og syd og
avstikkerne til Larkollveien)
o Systemskift i forbindelse med kryssing av Larkollveien ved kirken (skolebarn)
Det er en kjensgjerning at de fleste sykkelrelaterte ulykker skjer i forbindelse med
slike systemskift.
Fortauene er faretruende smale, og særlig i perioder med mange barn til fots og på
sykkel kan man forvente situasjoner hvor man kan bli tvunget eller dyttet ut i
kjørebanen. Med kantsten på 13-15cm vil dette kunne ha alvorlige konsekvenser der
også biltrafikken er høy.
Det ble under møtet også nevnt at bilistene vil kunne bruke fortauet ved passeringer
(som i dag er vanskelig å gjennomføre).
Det foreslåtte prosjektet vil innebære en visuell utvidelse av vei/fortausbredden,
hvilket vil kunne medføre økt fart på deler av strekningen.
Et eget tiltak for myke trafikanter vil av disse lett oppfattes som et trygt tiltak for
disse brukergruppene og gi en (falsk) trygghetsfølelse, der aktsomheten ikke vil være
like skjerpet som i dag.
Ekstra ille vil dette kunne oppleves hvis tiltaket i tillegg er forventet å bli benyttet av
andre syklister enn skolebarn/ familier. Det ble for så vidt bekreftet av
prosjektlederen at tiltaket ikke primært er ment for transportsyklistene eller
treningssyklistene, og det er vår mening at tiltaket heller ikke vil bli benyttet av disse
gruppene, som nok vil fortsette å sykle i veibanen (kanskje til irritasjon for bilistene,
som har en tendens til å reagere når det finnes separate «sykkelanlegg»).

Presentasjonen viste til en utarbeidet konsekvensutredning (KVU) som tar hensyn til
landskapsbilde og stedsindentitet, kulturminner og kulturmiljø, naturmangfold.
Syklistforeningen er udelt positiv til at det legges stor vekt på disse elementene i en
konsekvensutredning, særlig i lys av Larkollens helt spesielle særpreg og visuelle kvaliteter.
Vi stiller seg derimot helt uforstående til at trafikksikkerhet ikke har vært en del av KVU’en,
særlig tatt i betraktning av at dette er tiltak spesielt tiltenkt de myke trafikantene langs en
strekning som i utgangspunktet er oppfattet som trafikkfarlig slik den er i dag. Som vist over,
mener vi at planen på ingen måte tilfredsstiller ønsket om å tilrettelegge for syklister mellom
8 og 80 og heller ikke anbefalinger og krav til sykkeltilrettelegging som vist i Sykkelhåndboka.
Under møtet ble det påpekt at dagens situasjon ikke er spesielt ulykkesbelastet, annet enn
materielle skader på speil. Bilistene blir faktisk tvunget til å senke fart en og vise hensyn
overfor andre (møtende) bilister, fotgjengere og syklister.
Syklistforeningen mener at hovedutfordringen langs denne strekningen er følgende:
•

•

For stor fart – fartsgrensen er i dag 40km/ t
o Støy
o Utrygghet generelt, spesielt for myke trafikanter
For mange motoriserte kjøretøy generelt gjennom strekningen
o Støy
o Opplevet utrygghet
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•

o Møte med andre trafikanter
For store kjøretøy gjennom strekningen
o Støy
o Utrygghet generelt, spesielt for myke trafikanter
o Spesiell møteproblematikk overfor andre trafikanter

Som avbøtende tiltak foreslår vi derfor:
•
•
•
•

•
•

Det innføres fartsgrense på 20km/ t mellom Billmannsbakken nord og Støtvig Hotell
Fartshumper på strekningen
Lysregulering mellom Billmannsbakken syd og Larkollen kirke
Forbud mot tunge kjøretøyer mellom Støtvig hotell og Billmannsbakken nord:
o Disse kan benytte Kurefjordveien via Rygge kirke:
Varetransport
Campingvogner/ bobiler
Biler til Larkollen Camping
Biler og busser til Støtvig Hotell
o Unntak for:
Rutebuss
Servicekjøretøy
Utrykningskjøretøy
Kjøretøy med spesiell tillatelse
Disse tiltakene kan enkelt settes ut i livet relativt raskt og være nærmest gratis.
De foreslåtte tiltakene vil i liten grad berøre fastboende på Larkollen.

Vi har ikke vurdert nærmere tiltaket når det gjelder estetikk, kulturminner og naturinngrep,
men stiller oss positive til tiltak som gjør det mulig å ferdes trygt til fots langs den aktuelle
strekningen. Som vist over tilfredsstiller forslaget på ingen måte ønske om og krav til
trafikksikkerhet når det legges opp til å inkludere syklistene i den foreslåtte løsningen. På sikt
bør kommunen og fylkeskommunen utrede alternative sykkelruter mellom Støtvig Hotell og
Billmannsbakken nord. Her vil Syklistforeningen gjerne bidra til forslag og løsninger.
Vennlig hilsen
Morten I Kerr
Syklistforeningen (SLF) Moss og omegn
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Torgeir Bjørnaraa
Sørkedalsveien 26 c
0369 Oslo
epost: toggen45@outlook.com

Moss kommune
postboks 175
1501 Moss

Larkollen, 6. januar 2022

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering- Fortau/gang- og sykkelvei - Fv. 119
Billmannsbakken – Støtvig Hotel, Moss kommune – gnr. 134, bnr. 78 – Torgeir
Bjørnaraa
Det vises til høringsbrev datert 18.11.2021 med høringsfrist 07.01.2022.
Jeg er grunneier i planområdet og eier eiendommen gnr. 134, bnr. 78 i Moss kommune. Min
eiendom er direkte berørt av planforslaget. Mitt høringssvar følger nedenfor.
Høringssvaret omfatter i hovedsak kun strekningen fra kirken og «Tranga» (heretter Tranga)
og frem til Tollbuveien, dvs. ca. 120 meter.
1.
Konklusjon/sammendrag
Av gjennomgåelsen nedenfor fremgår det at gjeldende reguleringsplan fra år 2000 bør
gjennomføres. Ny gang- og sykkelvei bør legges på vestsiden (sjøsiden) av vestre steingjerde
langs Fv. 119. Denne løsning er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og kan iverksettes.
Den foreslåtte planløsning av 18.10.2021 bør ikke gjennomføres. Høringsforslaget innebærer
at fortau skal gå i nåværende veitrasé, dvs. mellom husene over Tranga og ikke i skjermet
trasé på vestsiden av steingjerdet. Veibredden skal ifølge forslaget være den samme som i
dag. Planen synes å forutsette at bilene skal «snike seg» forbi hverandre mellom husene slik
som i dag, mens fotgjengere skal ferdes «beskyttet» på fortauet. Dette vil nok ikke skje. Går
det ikke noen på fortauet vil nok ofte en av bilene i en møtesituasjon svinge opp på fortauet.
Dette kan medføre at farten ikke går ned, men opp. Dessuten vil fotgjengere fortsatt være
utrygge. Se nedenfor punkt 2.1. Slik planforslaget presenteres kan det virke som om
særhensyn har gjort seg gjeldende.
2.
Fire alternative løsninger for bygging av fortau/gang- og sykkelvei forbi Tranga
Regnet fra og med vedtakelsen av gjeldende reguleringsplan fra 14.12.2000 er det frem til i
dag presentert flere ulike forslag til løsninger vedrørende fortau-, eller gang- og sykkelvei
over Tranga i Larkollen.
I kronologisk rekkefølge er de ulike forslagene presentert i gjeldende reguleringsplan av
14.12.2000, forprosjekt fra Statens vegvesen av 22.11.2011, oppstart av detaljreguleringsplan
1

fra Statens vegvesen av 26.06.2017 og sist nå i foreliggende planforslag fra Moss kommune
av 18.10.2021.
Et alternativ er å videreføre gjeldende reguleringsplan fra 14.12.2000. Et annet alternativ er å
lysregulere strekningen mellom Larkollen kirke og Tollbuveien (eventuelt et kortere strekk).
Ett tredje alternativ er Moss kommunes reguleringsforslag av 18.10.2021. Ett siste alternativ
er å la en så særpreget, historisk og spesiell veistrekning ligge som den gjør i dag.
Etter å ha gjennomgått det omfattende utredningsarbeidet som er gjort i saken, er det min
vurdering, at det trolig ikke finnes andre løsninger for fortau, eller gang- og sykkelvei over
Tranga enn de nevnte. Planforslaget til Moss kommune av 18.10.2021 har for øvrig klare
svakheter som er kommentert nedenfor:
2.1
Videreføre gjeldende reguleringsplan av 14.12.2000
Gjeldende reguleringsplan kan gjennomføres uten nytt vedtak i Moss kommune. Planen
legger til grunn at bolighuset på Tollbuveien 24 (gnr.134, bnr. 314) flyttes ca. to meter
vestover og gir plass til gang- og sykkelvei på vestsiden av steingjerdet. Sydover går den på
vestsiden av steingjerdet fra Tranga og forbi Larkollen kirke.
Veien føres nordover på gressplenen forbi Tollstasjonen mot Billmannsbakken. Mellom
steingjerdet og gårdsplassen på Tollstasjonen ligger det et plen-område som egner seg godt til
en tilpasset gang- og sykkelvei da det ligger på et litt høyere nivå enn gårdsplassen for øvrig.
Dette er uten tvil den billigste og miljømessige beste løsning. Slik løsning innebærer svært lite
inngrep i kulturlandskapet og lar steingjerdene stå urørte. I gjeldende reguleringsplan punkt
2.2 utales det om steingjerdene: «2.2 Steingjerde. I planen er det vist til eksisterende
steingjerder. Disse skal bevares, evt. gjenoppbygges [……]. Som det fremgår er
gjenoppbygging en subsidiær løsning.
I planforslaget av 18.10.2021 opplyses det på side 3 at «nytt planforslag viser til at deler av
utbyggingen ikke lot seg gjøre i tråd med reguleringen fra 2000». Dette er å snu saken på
hodet. Planen fra 2000 er fullt realiserbar. Poenget er at Moss kommune ikke vil gjennomføre
planen. Begrunnelsen for dette er ikke oppgitt i planforslaget.
2.2
Gjeldende reguleringsplan vurdert opp mot planforslaget
Nedenfor, i kortversjon, følger en sammenligning av gjeldende reguleringsplan og Moss
kommunes planforslag.
•
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Tollstasjonen eies av Tolletaten i Norge. Tolletaten er et ordinært statlig organ
hvor overordnet statlig myndighet kan instruere Tolletaten hvilket standpunkt de
skal ha i eiendomsforhold. Planmyndigheten bør kreve at statlig grunn i størst
mulig utstrekning benyttes til offentlige prosjekter. Den planlagte gang- og
sykkelveien er et offentlig prosjekt. Dette taler til fordel for gjeldende
reguleringsplan.

•

•

•

•

•

To bygninger på Tollstasjonen - ikke selve eiendommen - ble fredet i september
2014. «Vaskebygningen» som ble oppført noen få år før 2014 er ikke fredet.
Denne er ikke tilpasset de to gamle bygningene. Ifølge de opplysninger jeg har ble
vaskebygningen valgt ut blant andre «ferdighusbyggesett» og satt opp uten at
Tolletaten brydde seg om kontrastene som oppsto. Dette til stor irritasjon for
berørte naboer som er undergitt strenge reaksjoner for utnyttelse av egen eiendom.
Vaskebygningen er også i strid med gjeldende reguleringsplan (14.12.2000). Det
er vanskelig å forstå hvorfor Rygge kommune tillot oppføring av en slik bygning
på en eiendom som senere fikk vernestatus. Heller ikke ved oppføringen av
redskapsboden i det sørvestre hjørnet på tomta har man tatt hensyn til
vernestatusen. Dette taler til fordel for gjeldende reguleringsplan.
Langs stein- og nettinggjerdet på Tollstasjonen ligger det et plen-område som
egner seg godt til et tilpasset gang- og sykkelvei da det ligger på et litt høyere nivå
enn gårdsplassen for øvrig. Dette er uten tvil den billigste og miljømessige beste
løsning for fremføring av gang- og sykkelvei. Ingen tær må hugges og ingen
steingjerder flyttes. Kulturlandskapet forblir tilnærmet urørt.
Tolletaten påberoper seg at eiendommen er fredet og ikke tåler inngrep.
Til nød aksepterer de et ubetydelig inngrep ved innkjørselen i nord. Av ovennevnte
fremgår det at Tolletaten har tatt svært lett på vernet av sin eiendom. Det er ikke
mer enn rimelig at de avstår grunn til en smal gang- og sykkelvei på vestsiden av
steingjerdet på «plenplattingen» på nivået over gårdsplassen. En slik trasé vil være
bedre tilpasset eiendommen enn «vaskebrakka» ved Tranga og bevare områdets
egenart (se vedlagt foto).
Løsningen nevnt ovenfor innebærer at hovedhuset på Tollbuveien 24 må flyttes og
gang- sykkelveien føres over Tranga mellom hovedhuset og steingjerdet. Etter det
opplyste fikk daværende Rygge kommune tilbud om å kjøpe eiendommen
(134/314) i år 2000. Rygge kommune avslo tilbudet. Eiendommen sto 15.05.2019
for salg hos Meglergården. Eiendommen ble ikke solgt. Etter det opplyste er det
avsatt 25 mill. kr til foreliggende prosjekt. Kjøper Moss kommune eiendommen,
flytter hovedhuset vestover og selger eiendommen igjen, vil utbygger samlet sett
bruke langt mindre penger enn å ekspropriere grunn og rive 120 meter steingjerde
for deretter bygge gjerdet opp igjen. Gang- og sykkelvei vil kunne føres i ett strekk
fra Billmannsbakken til Larkollen kirke uten å hugge opptil 22 store trær. Man vil
også unngå kunstige gjennomskjæringer i steingjerdet på vestsiden av veien.
Steingjerdet på vestsiden av Fv. 119 langs Tollstasjonen er lavt og trenger
oppgradering. Steingjerdet slutter halvveis inne på eiendommen. Langs resten av
eiendommen står et flettverksgjerde som ikke har noen verneverdi. Her bør
steingjerdet forlenges og skjerme Tollstasjonen og ny gang-sykkelvei. Dette vil
fremheve at Tollstasjonen ligger i et gammelt kulturlandskap.

2.3 Konsekvenser av reguleringsforslaget av 18.10.2021
Av ukjente årsaker velger utbygger å droppe den opprinnelige og miljømessig mest
hensiktsmessige løsningen for fremføring av gang- og sykkelvei. Isteden vil man
rasere 120 meter originalt bygget steingjerde og flytte det et ukjent antall meter (ikke
oppgitt) østover. Følgende konsekvenser kan listes opp:
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Steingjerdet langs vestsiden av min eiendom 134/78 har vernestatus som
«verneverdig kulturminne» etter plan- og bygningsloven. Dette betyr at utbygger
ikke uten videre kan rive steingjerdet og bygge de opp igjen. Behovet for rivning
og gjenoppbygging må vurderes isolert i forhold til steingjerdets kulturelle verdi
og hvilke alternativer som foreligger. I forhold til andre alternativer foreligger det
ikke grunnlag for å rive et 120 meter verneverdig steingjerde som har status som
kulturminne.
Ca. 22 (toogtyve) store bjørk og furutrær må hugges. Ifølge vedlegg 10 til
planbeskrivelsen Tilstandsbedømming – trær er disse gjennomgående «godt egnet
til bevaring». I brev til Larkollen vel av 13.08.2014 viser daværende Rygge
kommune til arealbruksplanen av 1986 og uttaler: «Allerede den gang ble det pekt
på viktigheten av trebevaring og fornyelse av trevegetasjon, både langs hovedveien
og langs [……..]». Planforslaget viser overhodet ikke til disse klare føringer fra
Rygge kommune som nå er en del av Moss kommune. Se også vedlagte innlegg
som sto i Moss Avis 18.07.2012.
Legger man gang- og sykkelveien på vestsiden som nevnt ovenfor må ingen trær
hugges.
Bolighuset på eiendommen Vardekleiva 4 (134/43) får nytt steingjerde flyttet helt
inn til husveggen. Det er ille nok som det er med over 3.500 bilpasseringer per
døgn.
Eiendommen Vardekleiva 10, 12 og 14 (134/78) skråner vestover ned mot Fv.119.
Allerede i dag er veibredden maksimalt utnyttet med den følge at steingjerdet flere
steder er «undergravd» og blitt ustabilt. Høydeforskjellen fra underkant steingjerde
til veibanen er allerede for høy. Flyttes steingjerdet eksempelvis to meter mot øst
vil høydeforskjellen mellom toppen på steingjerdet og veibanen bli enda høyere.
Nytt gjenreist steingjerde vil fremstå som «nylaget» og «unaturlig høyt» i forhold
til veibanen og steingjerde på motsatt side. Å ha steingjerder i «to etasjer» ett på
hver side av veien bevarer ikke kulturlandskapet. Utbygger legger ved en lang
utredning om flytting av steingjerder og oppbygging av disse igjen. Det sentrale
spørsmål om hvordan steingjerdet vil se ut etter gjenoppbygningen og hvordan det
vil bli integrert i det helhetlige bildet er overhodet ikke drøftet i saksfremlegget.
Den sjeldne veksten lakrismjeltsekkemøll er påvist nedenfor steingjerdet på
eiendommen gnr 134 bnr. 78. Arten er «rødlistet». Ut fra saksfremlegget vil denne
bli ødelagt ved flytting av gjerdet.
Det foreslåtte fortau skal gå i nåværende veitrasé, dvs. mellom husene over
Tranga. Veibredden skal være den samme som i dag. Planen synes å forutsette at
bilene skal «snike seg» forbi hverandre mellom husene slik som i dag, mens
fotgjengere skal ferdes beskyttet på fortauet. Dette vil nok ikke skje. Går det ikke
noen på fortauet vil en av bilene i en møtesituasjon svinge opp på fortauet. Dette
kan medføre at farten ikke går ned, men opp. Dessuten vil fotgjengere fortsatt være
utrygge. Skolebarn på det smale fortauet vil passeres svært tett av tungkjøretøy og
øvrig trafikk. Et smalt fortau mellom steingjerdene vil opprettholde utryggheten
for gående og syklister. Fremføres fortau, gang og sykkelvei på utsiden (vestsiden)
av steingjerdet slik gjeldende reguleringsplan legger til grunn skapes en helt annen
trygghetsfølelse for skolebarn og andre myke trafikanter.

•

Avståelse av grunn til veiutvidelse på min eiendom vil måtte eksproprieres.
Frivillig avståelse av grunn på 134/78 er ikke aktuelt slik saken står.

3.
Lysregulere trafikk gjennom Tranga
Ett tredje alternativ er å lysregulere ferdsel over Tranga. Fortau som planlagt kan bygges.
Veibredden/kjørebredden som kan brukes i begge retninger blir bredere enn hver av de to
kjørebreddene man har i dag. En lysregulering vil ikke skille seg særlig ut fra det som
langt på vei er kjøremønster i dag. Kommer det store biler over Tranga mot nord står
motkjørende biler og venter ved Tollbuveien.
4.
0-alternativet
Dette alternativet innebærer å la veien ligge slik den er i dag. Som følge av smal vei med
høydeforskjell over Tranga må hastigheten senkes når biler møtes. Dette har betydd at det
ikke har vært trafikkuhell med personskade de siste 50-år. Dette til tross for at det i begge
retninger passerer 3.350 kjøretøyer hvert døgn (planbeskrivelsen side 15).
Selv om planprosjektet utsettes vil det være et reelt behov for bedre sikring av myke
trafikanter. Dette alternativet fremtrer derfor som mindre aktuelt.
5.
Konklusjon/sammendrag.
Av gjennomgåelsen fremgår det at gjeldende reguleringsplan fra år 2000 bør stadfestes av
Moss kommune. Ny gang- og sykkelvei bør i samsvar med planen legges på vestsiden
(sjøsiden) av vestre steingjerde langs Fv. 119. Se også punkt 1 ovenfor.
Hovedpunktene i dette høringssvar bes vennligst lagt frem for de som skal treffe endelig
beslutning i saken.
Dette høringssvar sendes både som vanlig post og i epost.

Vennlig hilsen
Torgeir Bjørnaraa
vedl.
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-foto av fremtidig gang- og sykkelvei trasé forbi Tollstasjon
-innlegg i Moss Avis 18.07.12

Moss Kommune
Postboks 175
1501 Moss

Deres ref.: 20/15073-17-STBE

Drolshamar 02. jan. 2022

Fv. 119 Billmannsbakken – Støtvig Hotell, fortau/GS
Viser til tidligere oversendt brev/notater til Statens vegvesen og Viken fylkeskommune datert:
09. mars. 2012
28. aug. 2017
26. april 2016
08. mai. 2018
05. aug. 2021
Ref. 15/246933 m.fl.
Vi kan ikke se å ha mottatt svar på noen av disse brevene.
Undertegnede Trond Haug, Hjørungavåggata 8, 0273 Oslo har ikke mottatt skriftlig informasjon om at planen
er lagt ut på høring slik han skal iht til regelverket. Vennligst oppdater adresselisten.

Kommentarer til Planforslag fv. 119 Billmannsbakken-Støtvig Hotell,
fortau/gs-vei.
1. Sammendrag og kommentarer til innspill etter varsel om
oppstart
I dokumentet:
Sammendrag og kommentarer til innspill etter varsel om oppstart
Vedlegg til detaljreguleringsplan
Fv. 119 Billmannsbakken – Støtvig Hotel, fortau/gang- og sykkelvei
(Dokumentet er ikke datert eller signert)
står det mange bra tilbakemeldinger, men noen av disse er ikke fulgt opp i det videre arbeidet , se under.

1) Fra side 5 i dokumentet, kum,
Forslagsstillers (Vikens) vurdering:
Forbi eiendommene Larkollveien 700, 710 og 712, planlegges det ikke endringer på kjørebanen og
arealene øst for vegen på permanent basis.
Dette er veldig bra, men stemmer ikke overens med tegning GH001 datert 28.05.21 der det er tegnet inn en
inntakskum (IK) i dette område.
Vi ber om at kummen flyttes noe nordover til ca senter på huset i Larkollveien 700, se Bilde 1.
Hvis kum ikke kan flyttes må den etableres med horisontalt rist typisk sandfang. Et annet alternativ er at
eksisterende stikkrenne oppgraderes, se Bilde 1.

02.01.2022

Billmannsbakken – Støtvi g Hotell

Si de 1

Videre må terrenget opparbeides på en slik måte at det fortsatt kan parkeres i område og at eksisterende
trapp opp til Larkollveien 700 kan benyttes. Vi benytter denne parkering da avkjørselen til 700 er bratt og
uoversiktlig. Avkjørselen vil også bli mer trafikkfarlig da veibredden vil oppleves som større når uthuset fjernes
i Tollbuveien 1. Dette vil medfører høyere fart ved vår utkjøring.

Bilde 1. Utsnitt av tegning GH001 som viser ny lokasjon av kum

02.01.2022
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Si de 2

2) Fra side 5 i dokumentet, Atkomst til strandparseller:
Forslagsstillers (Vikens) vurdering:
Atkomst til strandparseller for Larkollveien 700 ser ut til å gå mellom eiendommene 34/50 og 34/61.
Dette tas med videre i utarbeidelse av reguleringsplanen.
Dette er veldig bra, men stemmer ikke overens med inntegnet ny støttemur langs Tollbuveien 1, den krysser
og stenger nå adkomsten til strandparseller, se Bilde 2.
Muren må avsluttes i grensen mellom 34/50 og 34/61
eller
Det må lages åpning i rekkverket og muren med tilhørende trapp på sjø siden. Trappen kan bygges av granitt
stein.

Bilde 2. Utsnitt av reguleringsplanen, datert 28.05.21.

02.01.2022
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Si de 3

Som en fakta opplysning refereres det til gjeldene regulerings bestemmelser for M150:
7.1.7 Utomhus anlegg og landskapsmiljø

Alle relevante tegninger må oppdateres med ny løsning.

02.01.2022
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2. Kommentarer til tegning IN002, datert 28.05.21
Veglys på bilde 3 antar vi har fått feil farge og skal være blå. Veglys må byttes ut som vist på tegning T101,
datert 28.05.21. Det må bli et helhetlig uttrykk langs hele strekningen. Se også Planbeskrivelsen kap. 8.10.3
hvor det står at eksisterende anlegg saneres. (Kommunen burde også oppgraderer den delen av
Billmannsbakken som er mot Rødsstranda med tilsvarende belysning slik at den gamle trehusbebyggelsen
langs Billmannsbakken kommer til sin rett.)
Det må legges inn diverse trekkerør som vist på Bilde 3.

Bilde 3. Utsnitt av IN002, datert 28.05.21

3. Alle kabler må graves ned.
Det er foreslått å sette opp nye stolper for luftstrekk inn til bygg. Se for eksempel tegning IN001, krysset
Tollbuveien Larkollveien. For alle A og B hus bør det graves stikk ledninger slik at eksteriøret i område
tilbakestilles til slik det var. På den måten ungår man nye stolper. Det er mye fokus på estetikk, landskapsbilde,
kulturarv, kulturminner etc. Ved å grave ned alle kabler i områder blir dette ivaretatt. Se Planbeskrivelsen kap.
6.6 og 6.7.

02.01.2022

Billmannsbakken – Støtvi g Hotell

Si de 5

4. Kommentarer til tegning GH001, datert 28.05.21
Ref brev datert 08.05.2018, pkt 7. Vei opp til Larkollveien 718 fungerer som en vannvei når det regner en viss
mengde, se Bilde 4. Dette vannet må fanges opp. Anbefaler ekstra SF som vist i Bilde 5.

Bilde 4. Vannvei som starter ved Larkollveien 718
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Bilde 5. Utsnitt av tegning GH001 som viser ny lokasjon av nytt SF

Al l e rel evante tegninger må oppdateresmed nye l øsninger.
Vi ber om et møte for å føl ge opp di sse punktene.Vi ser at det er også er andre vesentl ige mangl er i
grunnl aget, dette vi l bl i adressert i møte.
Vennli gst besvar dette brevet i nnen 14 dager med en beskri vel se av hvordan våre punkter vi l bl i i mplementert
i pl aner og tegni nger.

Med vennl i g hi l sen
Ei er av Larkol l vei en 700, Drol shamar
Gabri el l e Bergh
Trond Haug
Trond Haug - Mob. 90 63 14 97
Gabri el l e Bergh –Mob. 95 15 69 49
02.01.2022
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Fra:
Sendt:
Til:

vigdis danielsen <vigdisd@hotmail.com>
fredag 7. januar 2022 13:01
Mottak Post

Ref. Høringsuttalelse RV 119 Billmannsbakken - Støtvig hotell "Jeg sier ja til trafikksikkerhet, men nei
til rasering av Malertoppen. Denne unike veistrekningen er et historisk og verneverdig element i vårt
bomiljø. Dette må bevares. Denne delen av Fv 119 fungerer allerede som et trafikksikkerhetstiltak
slik som den fremstår i dag og med små tilpassinger bli enda tryggere. Ref forslag fra Moss og om egn
syklistforening."
Eller skriv dine egne ord, kort eller lang, trenger ikke være forslag til den "optimale løsningen", kun
en protest på deres elendige plan. Vi må vise at dette engasjerer oss.
Mvh
Vigdis Danielsen
Sendt fra min iPhone

Moss kommune
Postboks 175
1501 MOSS
Moss, 02.12.2021
Vår ref.: 4513

Ansvarlig advokat: Petter Koren

M ER KNAD ER TI L FO RS LAG TI L DE TALJ RE G ULE RI NG S PLA N FO R
F YLK ES V EI 1 19 - BI LLM ANNS BAK KE N - S TØ TVI G HO TE L
1. INNLEDNING, EIENDOM OG REPRESENTASJON
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er engasjert av Beate Veum for å komme med merknader til
forslaget til detaljreguleringsplan for fylkesvei 119 – fra Billmannsbakken til Støtvig Hotel.
Veum eier eiendommen Tollbuveien 30, gnr. 134, bnr. 342 i Moss kommune. Eiendommen blir
berørt av gang- og sykkelveien som er foreslått regulert på tvers av eiendommen.
2. NÆRMERE OM 134/342 OG GRUNNAVSTÅELSEN
Eiendommen har i dag et lite areal. Den er på 633 kvm ifølge matrikkelen. Basert på
reguleringsplankartet og grunnervervstegningen W001 i tegningsheftet, har vi vurdert at
eiendommen må avstå 112 kvm grunn. I tillegg blir en ikke uvesentlig del av eiendommen
permanent klausulert for å sikre det vi oppfatter er en frisiktsone for påkjøringen fra Tollbuveien til
Larkollveien.
Grunnervervet og klausuleringen gjelder følgelig mer enn 20 % av eiendommens totale areal.
Det er vanskelig å se at planbeskrivelsen har veid ulempene grunneier påføres ved
grunnavståelsen opp mot fordelene for trafikksikkerheten og andre formål planen skal ivareta.
Jeg kommer tilbake til det nedenfor.
Nedenfor er det vist hvordan forslaget gjør inngrep i Veums eiendom.
Arealet med lilla farge viser det areal eiendommen må avstå. I tillegg kommer det arealet som blir
permanent båndlagt.

3. HENSIKTEN MED REGULERINGSPLANE OG MÅLET MED PROSJEKTET
Hensikten med reguleringsplanen og målet med prosjektet, er beskrevet på side 7 i
planbeskrivelsen.
Hensikten med planen er «… å sikre at myke trafikanter får et tilbud langs fylkesveien…».
Målet med prosjektet er å «…ivareta det særpregede kulturmiljøet i området, herunder finne gode
løsninger for flytting og reetablering av steingjerdene langs deler av strekningen der det blir
nødvendig».
4. PLANBESKRIVELSEN BEGRUNNER IKKE 115 METER MED GANG- OG SYKKELVEG –
MANGLENDE INTERESSAVVEININGEN ETTER OREGNINGSLOVEN
Det fremgår av planbeskrivelsen side 30 at man opprinnelig planla 165 meter med gang- og
sykkelvei, men at dette er redusert med 50 meter for å unngå å skade tre hule eiker.
Det er videre redegjort for- og begrunnet - at fortauet syd og nord for gang- og sykkelveien vil ha
en variert bredde fra 1,6 meter til 2 meter. Begrunnelsen oppfattes å være tilgjengelig areal når
prosjektet i størst mulig grad skal unngå å flytte steingjerder.
Det er imidlertid ikke begrunnet i planbeskrivelsen hvorfor man trenger en gang- og sykkelveg på
den 115 meter lange strekningen. Den totale lengden på fortau og gang- og sykkelvei er oppgitt
til 650 meter. Av dette er kun 115 meter anlagt som gang- og sykkelvei med en asfaltert bredde
på 2,5 meter.
Det følger av planbeskrivelsen at de myke trafikanters interesse er ivaretatt gjennom et fortau
med bredde på mellom 1,6 meter og 2.1 meter på 82 % av strekningen. Men planbeskrivelsen
begrunner overhode ikke hvorfor det er nødvendig med 2,5 meter på de siste 18 % av
strekningen hvor det er planlagt. Planbeskrivelsens manglende begrunnelse er alvorlig når
konsekvensene av valget er at man må ekspropriere grunn fra flere eiendommer for å få frem
gang- og sykkelveien. Som påpekt innledningsvis blir vår klients eiendom alvorlig berørt i det om
lag 20 % av en allerede liten eiendom blir borte.

Oppsummer så langt på dette punkt konstaterer vi at man ikke har begrunnet behovet for gangog sykkelvei i forhold til det som er planens hensikt, og målet med prosjektet. Dette er en mangel.
Planbeskrivelsen har heller ikke begrunnet valget av gang- og sykkelvei i forhold til det
ekspropriasjonsrettslige prinsipp om at «tiltaket må være meir til gang enn til skade». Jeg har
overfor påpekt at det er planlagt med asfaltert bredde på gang- og sykkelveien på 2,5 meter.
Planbeskrivelsen viser i tillegg at det vil være et areal på mellom 1 til 2 meter fra steingjerde til
gang- og sykkelveien. På begge sider av gang- og sykkelveien vil det være en veiskulder på 0,25
meter, før det avsluttes med 1 meter annen veggrunn mot boligeiendommene. Totalt
beslaglegger gang- og sykkelveien en stripe av eiendommene på inntil 6 meter i bredden.
Forslagstiller har ikke kommentert behovet for grunnerverv på annen måte enn at man
konstaterer behovet for grunnerverv. I det som oppfattes som en litt «sleivete» fortsettelse, synes
forslagsstiller å mene at grunnervervet «bare» dreier seg om å fjerne noen parkeringsplasser,
som lett kan reetableres på grunneierens resteiendom.
Planbeskrivelsen er kjemisk fri for en grundig vurdering av hvilke funksjoner arealet som skal
eksproprieres tjener for de aktuelle eiendommene. Det er heller ikke analysert og vurdert hva
som er konsekvensen for resteiendommene i forhold til:
Betydningen av å miste areal i forhold til utnyttelse
Resteiendommens funksjonalitet hva angår inn- og utkjøring, manøvreringsareal foran
og rundt eiendommen.
Ulempen ved å ha trafikken fra gang- og sykkelveien tett på bebyggelsen.
Tapet ved at man ikke har steingjerde som en naturlig deling mellom det offentlige
veiarealet og den private eiendom.
Det er en åpenbar feil ved planbeskrivelsen at den ekspropriasjonsrettslige terskelen ikke er
vurdert.
5. VALGET MELLOM ALTERNATIV 1 OG ALTERNATIV 2
5.1. Konsekvens for Veum ved valg av alternativ 2
Alternativ 2 inneholder en lagt bedre løsning for Veum fra Tranga og sørover forbi Tollbuveien.
Inngrepet på hennes eiendom blir langt mindre ved å flytte steingjerde inn på hennes eiendom, å
legge et fortau på utsiden av steingjerdet.
Bildet nedenfor viser hvordan dette kan gjøres.

5.2. Begrunnelsen for forslagstillers valg
Forslagstiller beskriver i sin anbefaling av alternativ 1 i planbeskrivelsens på side 28 at «…det er
relativt liten forskjell på konsekvensene for alternativene samlet sett og måloppnåelsen er i stor
grad lik …».
Forslagstiller fremhever som sagt at måloppnåelsen stort sett er lik i de to alternativene. Vi
oppfatter at forslagsstiller har falt ned på alternativ 1 fordi man ved ikke å flytte steingjerdet fra
Tranga og sydover oppnår to fordeler;
Alternativ 1 reduserer antall meter med steingjerde som må flyttes
Alternativ 1 beholder dagens miljøuttrykk i Tranga
Kort sagt prioriterer forslagsstiller miljøuttrykket fremfor grunneiers interesse i å beholde sin
eiendom med redusert inngrep.
5.3. Interesseavveiningen og valget er ikke begrunnet
Vi har overfor pekt på at forslagstiller ikke har begrunnet hvorfor man overhode trenger 115
meter gang- og sykkelvei fremfor et smalere fortau. Dernest har vi pekt på at forslagstiller ikke
har vurdert den valgte løsning opp mot den ekspropriasjonsrettslig terskelen om at «tiltaket er
meir til gagn enn til skade».
Endelig konstaterer vi at forslagstiller heller ikke har begrunnet hvorfor forslagstiller har prioritert
miljøuttrykket fremfor grunneierens interesse i å beholde egen eiendom med redusert inngrep.
Det er vår oppfatning at planbeskrivelsen ikke tilfredsstiller kravet til begrunnelse på disse viktige
punktene.
6. AVSLUTNING
Vi har konstatert at forslagstiller har redusert gang- og sykkelveien fra 165 meter, med 50 meter
til 115 meter, for å skåne tre hule eiker. Hule eiker er beskyttet ved lov, og vi legger til grunn at
forslagstiller finner at det fortau som blir etablert istedenfor gang- og sykkelveien på de 50
meterne gir de myke trafikantene tilstrekkelig gode forhold.

Grunneiers interesse i å få gjennomført et tiltak uten inngripen i egen eiendom er også beskyttet
ved lov. Både alternativ 1 og alternativ 2 gjør inngripen i vår klients eiendom, men løsningen med
å flytte steingjerde innpå hennes eiendom er en langt mindre inngripen i eiendommen enn den
foreslått løsningen. Det fordrer krav til en særskilt begrunnelse å vedta løsningen som er mest
inngripende for vår klient.
Vår klient oppfatter at hennes interesse i å beholde sin eiendom med minst mulig inngripen bør
ha samme prioritet i avveiningen som de hule eikene.
Så langt foreligger det ingen vurdering, interesseavveining og begrunnelse i forhold til den
lovbeskyttelse vår klient har i å beholde sin eiendom mest mulig urørt.
Kommunen må endre forslagsstillers forslag slik at gang- og sykkelveien utgår, steingjerde må
flyttes fra Tranga og sydover, og det må etableres et fortau på yttersiden av steingjerde etter
flytting.
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